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বিশেষ দ্রষ্টব্য । 
গুভদিনে গুভক্ষণে বাগ্দেবী সরস্বতীর শুভাঁগজনে সহকা'রতরুর সপ্ত, সুকুলগন্ধ 

অঙ্গে মাখিক়া “সমীরণ* সর্বসাধারণের সম্মুখে তৃতীয় ঈৎখসরের ভেরী নিনাদিত করিল। 
দ্বিতীয় বর্ধাবসানেক্ী পর. সমীরণের পুনঃ প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়। অনেকে ইহার 
অন্তিত্বে সঞ্জিহান : “ইইয়াঁছিলেন। তাস্ঠাদের সেই' সন্দেহ দিরসমের নিমিত্ত আমা- 
দিগকে অন্থ্ষীন দশসহশ্র পোইকার্ড খরচ্প্করিতে হইয়াছে। আজি, তাহ সার্থক 
হইল। 

কৈকিয়ৎ। 
গত আশ্বিনসাসে সমীরণের তৃতীয় বর্ষ আরম্ত ০হওয়! উচিত ছিল, তবে এ বিলম্ব 

কিসের সন্ত ?--এই কৈফিয়ত প্রায় সকল গ্রাইককেই সাসে ছুই তিনৰার করিয়! 
দিতে হইয়াছে । আজি আবার তাহ! সকলের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল । 
পাঠক ! বলুন দেখি, গ্রক্কতির বিশাল রাজ্যে- মহাকালের অনস্ত আকাশপথে 
কোন্ সময়ে সমীয়ণের্ প্রথম সৃষ্টি? বসন্তে প্রারস্তে না হ্মন্তের উদয়ারন্তে ? 
আপনি বলিবেন, বসন্তের প্রারস্তে । 

“ললিত লবঙ্গলত। পরিশীলন টি মলয় সমীরে । 
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীয়ে 1” 

অমর কবি জয়দেবের এই গীতির কি অর্থ খুলিয়া "বলিতে হইবে ? রে রিস্চল 
মধুকর গুঞ্জন ও মলুয় সমীর নিত্য সহচর। স্মতরাং বসস্তের প্রারস্ত ভিন্ন ও. 
সময়ে সমীরণের' উৎপত্তি সাধন করিয়া না বুঝিয়া আমর1 অসম্ভবকে সম্ভব করিতে 
চেষ্টা করিয়! প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার দোষে দোষী হ্ইক্সাছিলাম, এতদিনে 
তাহার সংশোধন করিলাম । এক্ষণে “সমীরণ” নাম কালাক্মমোদিত হুইল,_ সার্থক 
হইবে সে বিষয়ে অগুষাত্রও সন্দেহ নাই। র 

আয়োজন । 

তৃতীয় বৎসরের জন্ত সমীরণের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে । বঙ্গের যে 
সকল প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্গদর্শন ও আধ্যদর্শনের মধুময় বসস্তে তাহাদের মধুরতা বৃদ্ধি 
করিক্বাছিলেন, তাহার! প্রতিমাসেই সমীরণের সৌোখ্ছব সাধন করিবেন । 

আদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় | 
লম্পারদক। 

আদি-আয়ুর্যষেদ মেশিন যন্ত্র । 

. আমাদের এই যন্ত্রে চেক, লেবেল ও অন্তান্ত সমুদয় প্রকার ছাপা জতি সুন্দর রূপে 
নিক্সমিত সময়ে সমাহিত হইয়া থাকে, ীর্সাড পুস্তক পাইলে আমরা প্রকাশের ভারও 
মি পারি। 

ঠা কবিরাজ-_ শ্রীআাশুতোষ মেন, 
অধ্যক্ষ | 



সন ১৩০২ পাল । 
8... $ 

ৃ ১ম সংখ্যা । 
০ 

তক্তির উদ্দেশ। 

“অথাতে] ভঞ্তিজিজ্ঞাসা ।৮-- 
শাগ্ডিল্য। 

প্র-ত ভক্তি কি, একথা লইয়া 
১ এবদিককাঁলে মহা বাগ কিতণ্ড। 
ভলিত। এজন্ত ভক্কিমীমাংসাশান্ধের 
আবশ্তকতা হ্ইয়াছিল। যে ত্রিবিধ 
বিবয় লইয়া বেদ সম্পূর্- কর্ম, জ্ঞান ও 

ভক্কি--সেই ত্রিবিধ বিষয়েরই মীমাংসা- 
শাস্ত্র আছে । জ্ঞান লইয়। উত্তর মামাংসা, 
কন্দ লইয়। পুর্বমীমাংসা এবং ভক্তি 
লইয়া! শাশডল্য-বিগ্ভা। যেমন খেদোক্ক 
কম্মকাণ্ড ও ব্রঙ্গজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত 
সংশয় ও বাদান্ুবাদ উশ্থাপিত হইত, 

তাহা পুর্ব ও উত্তর শীমাংসায় সমাধান 
কর! হইরাছে, তেমনি ভক্তি সম্বপ্ধে যে 
বিচার ও তক উপস্থিত হইত, শাঞঙ্িলা- 

বিদ্যায় বা ভক্তন্থত্রে তাহার মামাংস। 

কর] হইয়াছে । অতএব, ভক্কিমামাংসা 
পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার শ্তার, ভক্তির 
দার্শনিক তত্ব। |] 

ভক্তি যদি বৈদিক তত্ব হয়, ততবেত 

তাহা,অলৌকিক তত্ব। বেদে লৌকিক 
তত্ব আছে বটে, কিন্তু ভক্তিমীমাংসাশান্ত্ে 

১ হ্র। 

ভন্তির যেরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, 
তাহাতে ভক্তিকেও একটি অলৌকিক 
তত্ব বাঁলয়াই গণম।* করিতে হয়। 

ভক্কি সামান্য লোকে দৃষ্ট হয় না এবং 
সামান্য স'ধনে ভক্তির উদয় হয় »। 
পুণ্যবলে সাণান্ত লোক শ্রদ্ধা এবং গোণী 
ভক্তির বিকাশ দেখা ঘাম বটে, কিন্ত 
মুখ্যন্তস্তি দেখা যায় না । মুখ্যভক্তি অনেক 
সাধনার ফল। মানব দেবত্বে উঠিলে 
তবে সেই ভক্তির অধিকারী হয়। তাই 
যদি হইল, তবে ভক্তি দাশশনিক বিচারে 
আসিল কিক্নুপে ? দর্শন ত প্রত্যক্ষ এবং 
অন্ুমানসিদ্ধ বিচার । ভক্তি সামান্ত 

প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; কারণ, ভক্কিকে 

প্রত্যন্ট করিতে হইলে মানবকে দেবত্ে 
উঠিতে হয়; খন দেনত্বে উঠিবে, তখন 
সামান্ প্রতাক্ষ আর নাই, সুতরাং 
ভক্তি প্রত্যক্গীভৃত হইল না। ভক্তিকে. 
অশ্রভুত করিবার নিমিন্ত অলৌকিকু 

প্রত্যক্ষের প্রয়োজন। তবে আর 
কি করিয়া বলিব, ভক্তি সামান্ত 



1 প্রত্যক্ষের রন যি তাই, না। হয়, 
] তবে তাহা 1. অনুমাল-গ্রাহ .. হইবে 
তু কিরূপে? কার্প, অনুমান প্রত্যঙ্ লই- 
₹ যাই কার্ধ্য করে, অন্থমান ত প্রত্যক্ষের 
অতীত নঙে। . 

& বকিস্ধ হিন্দুদর্পনে যে অগ্ধমান-প্রণালী 
দি ককা থাকে, তাহা ষামান্ত অন্মান 
] নহে.।..বহির্বিষয়ক যে. অনুমান, তাহা 

বাহ-জগতের পক্জ্িয়িক জ্ঞানমূলক,এজন্ত 
| সেইএ্দিদ্িক জ্ঞানকে ব্যা্ডিরূপে ধরিয়া 
] অন্মান কার্য কুরিতে পারে । কিন্ত 

অলৌকিক তত্ব সন্ধে সেরূপ ব্যাণ্ডি- * 
জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব। ম্মৃতরাং অলৌ- 
কিক 'বিষয়ে অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে 
না. দার্শনিক আন্থুমান একপ ঝামান্ত | 
অন্থমান মহে। দর্শনশাস্ত্রে অন্ুমানকে 
খ্বতস্্রভাবে দেখা, যার না। দরশনশাস্ত্রের 

| অহ্মানন বৈদিক অলৌকিক তব্বমূলক 
আঞ্চবাক্যানগাষী অআন্ধমান। আগুগণ 

| এবং যিদ্ধগঞ্জ অলৌকিক প্রত্যক্ষে যে 
সস তত্ব নির্ণয় করিমাছেন, দার্শনিক 
অনুমান সেই সমস্ত তত্বমূলক বিচার 
সে সমস্ত তত্ব ছাড়িয়। দিলে, দার্শনিক 
কোন ;কাধ্যেই আইমে ন)। অত- 
এব, দার্শনিক অন্গমান আপ্তবাক্যের 
অনথগামী। ভক্তি, অলৌকিক বিষয় 
হুইয়াও সেইক্ষপ অন্ুমানে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। 

দবর্শনিক অন্যান বদি এইরূপ 

আগ্তবাক্যের অজ্থামী হইল, তাহা! 
হইলেও ফি ভক্ষি অন্্মানসিদ্ধ? 

প্রতিবাদী বলিবেন, ভক্তি যে রসম্বরূপ, 
ভৃক্কি যে রাগ, তাহা! ত জ্ঞান নহে, ষে 

এতোমার অন্থমানে. আসিবে? যাহ! রাগ, 
চি যখন: অস্তরে ১৯০১১১৩ ৬৪ 

কই এ আল -- চস ০ 

| তখনই অঙ্ভৃত হুইতে গপারে। অঙ্গে- 
শর ঝিষ্টত। কেহ.কখন বুঝাইক়1 দিতে 
গানে না) ছেষ কি হিংসা কিরূপ, ভাহ! 
জ্ঞানগো্চর নকে। যাহার হৃদয়ে হিংসার 
উদয় হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারে হিংসা 
কি) অন্তে কি বুঝিবে ? ভক্তি তজ্রগ খদি 
রসস্ববূপ এবং অন্গুপাগ হয, তবে তাহ! 

*জ্ঞানঠ্গাঁচর কিরুপে হইবে ? যদি জ্ঞান- 
খোচর ন। হয়, তবে তাহ! দার্শনিক 
অন্মানমূলক মীমাংসাশান্ত্রের বিচার্য্য 
কিরূপে হইবে? 
* রস ও ঝ্নাগের বিচার ষেরূপে সম্ভব, 
ভক্তির বিচাক্পও সেইরূপে সম্ভব। অন্ত 
রস ও অন্ত ক্লাগের সহিত তক্তিরস ও 
ভক্তিরাগঞ্জে পৃথক করাই, তাহার 

_বিচাবু। "হা ভক্তি নয়, তাহাকে 
তক্তিরাগ হইতে পৃথক্ করাই ভক্তির | 
দাশনিক ঝিচার। ভক্তিরাগকে পৃথক্ 
করিতে হইলে ছইরূপে পৃথক করিতে 

হয় । 
(১) ভক্তিকে অন্তবিধ রাগ হইতে 

পৃথক্ করা । অন্তবিধ রাগ হইতে পৃথক 
করিতে হইলে ভক্তি কোন্ শ্রেণীর রাগ 
তাহ নির্ণয় কর! চাই। দ্বেষ এক শ্রেণীর 
রাগ, ক্রোধ অন্তু এক শ্রেণীর রাগ। দয়া 
এক শ্রেণীর রাশ এবং প্রীতি অন্ত এক 
শ্রেণীর রাগ। রাগ ও রস এই রূপ নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে প্রথমে নির্ণয় 
কর! আবশ্তক, ভক্তি কোন্ শ্রেণীর 
রাগ। তক্তিকে এইরূপে পৃথক কর! 
তাহার দারশশনিক বিচার। 
(২) ভক্তি ঘে শ্রেণীর রাগ, সেই শ্রেণী 
মধ্যেও আবার নান। অবাস্তর ভেদ 
আছে। ভক্তি প্রীতি শ্রেণীর রাগ। কিন্ত 
বিষয়-প্রেম, স্নেহ, মমতা, দাম্পত্যা্রাগ, 

রা ৩ ৩ পরী শত পি 



অন্তর্গত ভক্তিকে এই সমুগাক্ হইতে 
সক করা ভক্তির দার্শনিক বিচার । 

ভক্তিকে এই রূপে পৃথক করিলেই 
* ভক্তির বিচার শেষ হইল না। ভক্তি 

ফে রূপ প্রীতি, তাহার উপলব্ধি কি রূপে 
হইতে পারে ) কি রূপে ভক্তি সঞ্চারিত 
হয় 7 সঞ্চারিত হইয়া! কি নূপে' কানা! 
কর্ষিত হয়, এই সমন্ত ক্রম ও পর্যায় 

| দেখাইয়া ভক্তির অস্তিত্ব গ্রতিপন্ন করাও 
ভক্তির দার্শনিক বিচার। প্রীতি য়ে 
রূপে ক্ফুপ্ডিপ্রাপ্ত হইস্কা ভক্তি:ত পরিণত” 
হয়, তাহার সাধন-পথ নির্দেশ না করিয়! 
দিলে ভক্তির সখখর. উপলব্ধি হইতে 
পারে না। এজন, এই সমস্ত পন্থা নির্দেশ 
করাও জ্ঞক্তিমীমাংসার অন্তভূক্তি হই- 

| স্কাছে। বাম্তবিক, ভক্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
রূপে নির্ধারিত করাই ভক্তির দার্শনিক 
তত্ব । | | 

ভক্তির ধর্মকে এই প্রকার তন্ন তন্ন 
রূপে বিচার করিয়া! দেখাইয়। না দিলে, 

| তাহা, আকাশকুন্মবং অলীক রূপে, 
প্রতিপন্স হইতে পারে। লোকে কুতর্ক- 
আলেও ভক্তিকে এরুপ আচ্ছন্ন করিতে, 
পারে, যে প্রকৃত, তক্তিকে চিনিয়! লওয়! 
স্থকঠিন হইয়া উঠে। যাহা বাস্ত- 
বিক ভক্তি, লোকে তাহাকে ভক্তি 
ক্লিক গ্রহণ করিতে না পারে । - ভক্তি, 
এরূপ নহে, এরুপ ভক্তি মুক্তি-প্রদায়িনী 

| নহে, এই রূপ নান প্রকার কুতর্ক জাল 
| হারে ভক্তিকে আচ্ছন্ন করিলে, লোকের 

প্রকৃত ভঞ্জিপথ হইতে নিবৃর্ত হইবার 
বিলক্ষণ সম্ভাবনা, । এই. ফমস্ত আশহা! 

ন্লিষারণ্- করিবার জন্তই ভক্তিমীমংস! 
শানেরসস্য্ি ৷ রা 

 স্থিতৃতক্তি, স্য প্রভৃতি সকলই ৃ  জি | 

»পিহলাদ বলিয়াছেন__ 

“নাথ, যোনিসহজরেষু যেখু, যেধু ব্রজাম্যহ্স্। 
তেষু, তেখচল। জক্তিরচযাতাস্ত সদাত্বি ৮ 

বিষুপুরাণ---১অং। 

হে নাথ! অঠমি যে ফেে যোনিতে 
জন্ম গ্রহণ,করি, সেই সেই জঙ্গমেই যেন 
€তোমার প্রতি অচলা' ভক্তি থ্বকে। 

তাহার প্রার্থনার,অভিপ্রায় এই যে, 
»য়েন কোন জন্মে তাহাকে কেহ ভক্তি ৃ 

*আমরা প্রহ্মাদের উক্তিতে দেখিতে | 
| পাই। 

হইতে বিচলিত ন! করিতে পারে। তিনি | 
বলিতেছেন, লোকে হাজার আমাকে 
ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্ট। 
করুক না কেন, আমি যেন' নে পথ 
চিনিক্ম তাহাতে দৃঢ়দ্বপ্ধে প্রতিষ্ঠিত থাকি 
এবং তাহ! অরলম্বন করিয়া জন্মঅন্মাস্তর, 

হে হরি, তোমার প্রতি একনিষ্ থাকি। 
এই উদ্দেশে:ভক্তিমীমাংসার অবতারণা । 

মীমাংসা. শাস্ত্রম্মজ্রই তিন অংশে বিভক্ত 

0১) উদ্দেশ, (২) লক্ষণ (৩) পরীক্ষা, | , 
যে জন্ত য়ে 'মীমাংসাশান্ত্রের অব 

: ভারণা তাহার ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ । | 
এই রূপে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়! তার |. 
পর বিষয়ের লক্ষণ: নির্দিউ হুয়। 
পরে সেই লক্ষণ ঠিক কি না, তাহার 
বিচার; এই বিচারের, নাম, পরীক্ষা । 
নায়, সখ্য ও বেদাস্ত, জিবিধ.দর্শনশান্ত্রই 
এইরূপ. বিষক্ররিভাগ. করিয়া * বেদের, 
মীমাংসা করিয়াছেন। ভক্তি-মীঙ্গাংসাঃ 

বিচার সম্পর করিরাঁছেন। 

তক 

শাস্ত্র এই পদ্থাবলম্কন করিয়া তক্তির ॥ 
তাই,ক্ি | 

শাল, কি নারদ, উভয়ই তক্তিশান্রের 
উদ্দেশ খ্যাপনার্থ প্রথমেই বলিয়াছেনঃ. 



০৮১৯১ ০ 

৯০১৮৭ পিএ টি পন 

| *অখাতে। ভিন পালা | বড় সানাক্ট নহে (১৮ যে ব্যক্তি,অধ্- 
১ ভি ব্যাখ্যসা ম্ বালান, 1 ক্ূন-বিধি অন্সারে- €বদ. রেদাস্তের এক 

র অবতারণা «৭ প্রকার জ্ঞান লাভ-ককিয় তন্ারা, নিত্য 

তাহা আমরা উপরেই দির্দেশব করি- 0 বন্ত নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন ৫২) ইহ- 
। ফ্লাছি। সেই উদ্দেশ এই হুত্রদ্বয়ে কিরূপ | লোকের ন্ুখ-ভোগ এবং পরলোচকর 

নিহিত'জাঁছে, তাহার, আলোচনা, করা স্বর্গাদিরূপ অনিত্য: স্বথের 'প্রতি ধাহার 
|| যাইতেছে।-- বিদ্বেষ অনিক্লাছে, (৩)-নিত্য নৈমিত্তিক 

এই সুতরের তিনটিংবিভিন্ন অর্থ তিনটি 1৯ কর্ন, প্রায়শ্সিনত এবং . সপ্তপ 
বিভিন্ন পদে ব্যক্ত হইয়াছে । (১) অথ | ব্রদ্মোপাসনা করিয়া বাঁহার- চিত্তগুদ্ধি 

1 (২) অতঃ.( ৩ ,ভক্তিজিজ্ঞাসা, বাঁ ভক্তিং | ও আত্মসংঘম হইয়াছে. এবং এই- 
 ব্যাখ্যান্তাম। বাদরায়ণ জৈমিনি, পত- | কপ ঝিনি একান্ত (৪). মুক্তিপিপান্থ 
গলি প্রভৃতি দর্শনকার ষে অর্থে অথ শব * ইয়াছেস, তিনিই কেবল: ব্র্মজান | 

. ব্যবহার করিয়াছেন, এস্থলে সে অর্থে লার্ভের$ অধিকারী । এইরূপ: সাধন | 

শে 

্ 

চি 

ঠঃ পা 

নি রি 

রং হা 

] 5 শি পে 

জানি, 
সিরা 

নু তি ভি টনের রর 
শিরা কির 

: তাহা ব বহৃত হয় নাই। এস্থলে অধি- | চতুষ্য় বম্পনন না হইলে বেদাস্ত দর্শন 
কারী ভেদার্থই “অথ” শবের প্রয়োগ । | পাঠের: $ফল লাভ হয় ন। . কিন্ত ব্রক্ধ- | 
 জৈমিনি বলেন, যিনি সম্পূর্ণ রূপে বেদাঁ | জ্ঞান পিঁপান্র এই সমস্ত :বাধা ভক্তি- | 
॥ ধ্যয়ন সমাপন করিয়ণছেন, তিনি আমার লাভা ঘাঁ্ঠ নাই। তবে কি ভক্তিকামীর | 
৷ মীংমাসাশাস্তাধ্যয়নে সমর্থ । অতএব, | কোন “রূপ অধিকারের আবশ্যকতা | 
: কর্খমীমাংসা পড়িবার পুর্বে সম্পূর্ণ নাই? 'খিনি ভক্তিপথের পথিক হইতে 
৷ বেদাধ্যপনন অত্যাবশ্তক। যখন বেদ- | চাছেন, তাহার চিত্তাবন্থা এইরূপ হওয়। 
পাঠ শেষ হইয়াছে, তখন কর্-মীমাংসা | চাইঃ--. 
পড়া উচিত, তৎপুর্বণে নহে। এরূপ “ষে। ্গাণং বি্ধাতি পূরবং.. - 

প্রতিবন্ধক ভক্তি মীমাংসা পাঠে নাই। যে? বৈ বেদাংশ্ প্রহিণোতি তশ্মৈ ) : 

৷ মুক্তিকামীমাত্রেই ভক্তি-মীমাংস! পাঠের তংহ দেবমান্মবুদ্ধি প্রকাশং 

| অধিকারী ।. এই শান্ত মধ্যে দেখ! যায় |. সুর্য শরণমহং প্রপদ্্যে £৮ 

। ষে, কি ্রাক্ণ, কি ব্রাঙ্গণেতর জাতি, ৬ শ্বতাখতয়ে, ৬ অং ১৮ শ্রু।... 

সকলেই এই শীস্তাধ্যয়নের পাত্র। বিমি আদিতে ব্রক্গাকে স্থষ্টি.করিয়! 
: ক্ষৃতক্নীং জৈমিনি ষে রূপ বাধা উতধাপিত | বেদপ্রদান করিয়াছিলেন, ফিনি আত্মস্থ 
করিয়াছেন, সের্প বাধা ভক্তিন্ত্ব-পাঠে | বুদ্ধির প্রকাশ করেন,: মুক্তিকামী "বাঁজি 

 নাই। স্ামগ্র: বেদাধ্যয়ন না করিলেও | সকল সেই' জ্যোতি... পরম দেবের 
| ভক্তি সবাই পড়িতে পারেন।  . | শরণাপন্ন হইয়! মোক্ষপদ্ লাত-.ক্ষরেন। 

এবৈদিক কর্ম্-মীমাংসার্থার যেমন | সেই পরর'পিতা প্রসন্ন হইলেই সজীবের ূ 
বেরক্ঞান 'আবস্তক, তেমনি ত্রক্গ- |. বিশুদ্ধ বৃদ্ধি পরমেশ্বরে আসক্ত-হয়।.. 

টক্ট উপযোগী হইবার অন্ত ভক্তি-জিজ্ঞাঁসার অর্থ "কি?" ভক্তি, 
, অধিকার : চোই । এ অধিকার কি জিজ্ঞান্ত বিষয়? ভক্তি কি জাতব্য 



নি স১৬ পুশ সরি 

অ্রিজল। সা রর 

. ভদ্কি সেরূপ জ্ঞানের বিষয় নহে। পুর্ব 
: মীমাংসায় ধর্ম যেমন কৃতিসাধ্য, ভক্তি 
 তেষন ক্কৃতিসাধাও 

. পুর্বজন্মার্জিত স্থুককৃতিবলে, গৌনী ভক্তির 
সঞ্চার হইলে, সেই ভক্তি 

নহে) তথাপি 

ৃ যখন 

সাধনা-ক্রমে. পরিপুষ্ট ও পরিণত. হয়, 
নান। কুতর্ক. জালে তখন: তাহার নিন্রতি 
খটবার . সম্ভাবনা াঁকাঁতে তাহার 
প্রকৃত তব নির্ণয়ের প্রয়োজন । অতএব 

উপযোগী 

হইতে থাকেন তাহার অধিকারও 
তেমনি উৎকর্ষ লাভ করে । একাস্ত নিম্া-: 

 ভজ্ির গ্রকৃতি ও ধর্ম নিরূপণার্থ তক্তি 

সেই অর্থে* তত্বের বিচার কক্ধ! উচিত। 

ভক্তি জিজ্ঞান্ত-_এবং সেই প্রয়োজন 

বুঝাইবার জন্তই অত্ঃ শব্দ ব্যবন্থত 
হইগ্ঘাছে। আমরাই এই কথ! বুঝাইবার 
জন্য পুর্বে চেষ্টা করিয়াছি । 

-. এক্ষণে দেখা গেল যে, কি জৈমিনির 
কর্শ-মীমাংলা, কি ব্যাসের জ্ঞান- 
মীমাংসা, কি শাণ্ডিল্যের ভক্তি-মীমাংসা 
সমস্ত মীমাংসা-দর্শনই বিভিন্ন অধিকারীরে 

ধিনি ধর্শ-পথে যেমন উন্নত 

ধিকারীর জন্ত সাধন ভক্তি পথ । কিন্ত 
 স্তক্তি পথেরও ভ্রম আছে? ভক্তি পথে 
| লোক যেমন উন্নত হইতে থাকেন, 
তেমনি তিনি ক্রমে ক্রমে জৈমিনির কর্ম 
মীমাংসা, পতঞনির যোগশান্ত্র এবং 
| বোনস্ভীর  ব্রহ্ষজ্ঞান লাভের যোগা 
হয়েন।_ সুতত্লাং এই ভক্তিপথেই প্র 
| সমস্ত ক্রম বিদ্যমান রহিয়াছে । নিয়াধি- 
কাশীই -ঞমে.. মধ্য এবং শ্রেঠাধিকারী 

 হুইয়া উঠেন । ভক্কি যেমন ক্রম স্কুত্তি- 
। লাক করে তাহ. রে সমস্ত আসক্িতে 
: পরিপ্ ৬ ০০ | 

সা 

"(১.১ গুণসাহাক্যীসকি (২) পা 
সক্তি (৩) পুজাসক্তি (৪)-ম্মরণাসক্তি 

% ৫.) দাস্তাসক্তি (৬) সধ্যাসতি ৫41) 
কাস্তাসক্তি (.৮)' বাৎসল্যাসক্ি (৯৭ 
আত্ম-নিবেদনাসক্তি, 6১০) তন্সয়াসক্তি, | 
(১১) পরমবিরহাসত্তি” রূপক ধাঁপ্যকা- 

দশধা ভবতি।"-নারদীয় ভক্তি ুত্র-৮২ 
ভক্তি এই রূপ নানাবিধ আসক্তি, 

ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়! পড়ে। গঅুঁথমে ভগ" 
বানের গুণে এবং মাহাত্ম্য আসক্তি 
জন্মে; পরে, তাহার, রূপে ভক্ত মুগ্ধ এবং 
সেইরূপ দেখিতেই- সর্ধদা অভিন,ষী 
হয়েন। যিনি তাহার হক্মরূপে 
মোহিত হইয়াছেন, তিনি তাহাকে | 
সেই সুল্মরূপের স্ুুপাবকব দিয়া সর্বদা 
সেইরূপ দেখিতে ভালবাসেন 1. 

স্থলরূপ মানসিক সুস্রূপেরই অব্য়বী 
মূর্তি। সগুণ অনন্ত শীশ্বরের শুস্মরূপ 
অশেষ মুত্তিতে ভক্তের -হৃদয়-মন্দির 
শোভিত করে। এই রূপাসক্জি, পুজা! এবং 
স্মরণাসক্তি দ্বয়কে ক্রমে সঞ্চারিত করে। 
ভক্ত রূপে মোহিত হুইয়া সর্ধ্বদ্দাই ভগ- 
বানকে পুজ। এবং প্র করিতে থাকেন। 
এই আসক্তি চতুষ্টয় ক্রমশঃ তদ্পরবর্তী 
আসক্তি চতুষ্টয়কে আনিয়া দের । তখন, 
ভক্ত ভগবানের একান্ত দাস ও সেবক 
হইর। তাহার, সামীপায লাভ করিতে উপ্তত 
হয়েন । 
পরিণত হয়। তখন ভগবান হৃদয়ের 
সখা.) 'ভগবানের সহিত তখন আপন! 
আপনি সধ্যভাক আইসে; সথ্যভাব | 
আরও ঘনিষ্টতর হইলৈ বাংসল্যের ঘন .| 
ন্গেহে ভগবানকে ভক্ত আরগ্ক করেন। 
কিন্তু এ স্বেছেও ভগবান তত লমীপবর্তী |: 

নহে, বড কান্তাভাকে তিনি: তকে 

দাহ্যসক্তি ক্রমশঃ সথ্যভাবে |. 



দিত? তা সপ 

রশ অহন মিলিত থাকেন। এই | 
] কাস্তাভাবে (পতিপত্থীর তাক) উপনীত 

হইলে ভক্তি আত্মসমর্পণ করেন তখনও 
ভগবান হৃদয়ের দর্বন্য ধন্। তাহাতে 
হৃদয় সমর্পিত হয়। এই প্রগীড়ভাবই 
আত্মলিবেদনাসক্তি।. 
মন তগবানে সমর্পিত হয়, তগবান ভিন্ন 

ভক্ত আর কিছুই জানেন না, তখন*তন্ম- 
মমতা আসিক্কা উপস্থিত হয়। তন্ময়তার 
জ্ণকাল বিরহও অস্হ। যখন তন্ময্তা 

ক্ষণকালমাত্র তঙ্গ হয়, অমনি ভক্ত অস্থির 
হইক্স! পড়েন। সেই ওক্সরভাব পুনরুদয়, 
হইলে ভক্ত তবে শাস্তিলাভ করেন। 
ভগবান ক্রমশঃ এইরূপে ভক্কের সমীপস্থ 
হইতে থাকেন। কিন্তু এখনও পর্য্যস্ত 
ভগবান ও তক্তে দূরত্ব রহিয়াছে। সামীপ্য 
যতই নিকটস্থ হউকু না কেন তথাপি 
যেন কথ্চিৎ অন্তর থাকে । কিন্তু এই 
সামীপ্য যখন সান্ধপ্য লাভ করে, তখন 
তক্ত ভগব্ধনের এ্রশ্বর্যযলাভ করেন। 

তখন জীব, ব্রচ্ছেয় স্বরুপ হইয়া পড়েন। 
আত্মা ও পর্মাত্মার় তখন মিলন হুয়। 
অ্র্গৈশ্চর্য্য লাতি করিয়৷ আত্মা আনন্দে 
ভোর হইয়া ষান। 
ভক্তির এত - প্রকার স্ফুর্তি। এই 

শুর্তিতেদ্ধেই ভক্তের অধিকার । সকলেই 
সমান ভক্ত নহে। যাহার হৃদয়ে ভক্তির 
বেরূপ শ্ছুর্তি হইয়াছে, তিনি নেইরূপ 
অধিকারী । সগুণ - ভগবানের পরশ 

_পাইয়। তক্ত-সাহার স্বক্ূপ্য লাভ করিয়াও 
ক্ষান্ত নহেন। : এখন তত্রকত' জন্মে 

: নাই। যতক্ষণ পর্য্স্ত না আত্ম! ও পর- 
. স্বাস্মার এক হুইয়া” বায়ে, ততক্ষণ পর্যযস্ত 
ভক্তির পুর্ণতা হয় না) : এই পুর্ণতার 

॥ ৯৮-১০০৯৯ 'আবশ্তকতা ৷ 

যখন সমস্ত হদর় 

আত্মা ঘখন চিন রূপে রা স্প্স 
 অন্তর্যামী পরমাত্মার সহিত একতাক্স 
উপনীত হন, তখন জীবের মুক্তি, তখন 
জব সচ্চিদানন্দময় হয়েন। জীব ব্রঙ্গে 
অভেদ হইয়া! ফান । ভক্তের মুক্তিকামনা 
তখন পুর্ণ হুয়। তখন তাহার জীব 
ঘুচিয়। গিয়া নিপুণ ব্রহ্গত্ব লাভ হুয়। 

ধুকতক্তর মুক্তিপথ এতদুর স্থবিস্কৃত। 
কোথাক় সামান্ত। ঈশ্খরানূরাগে 
প্রথমে. ঈষৎ আভাসিত, কোথায় সাধুজ্য 
মুক্তি 1. এই সমস্ত স্তরের মধ্যে কর্্মযোগ 
৮ 'জঞারৃষোগের পথথ। এই সমস্ত যোগ 
সাধন গা করিলে জীবের মুক্তিলাভ হয় 
না। 7 শ্রীমস্তগবদশীতা এই স্থবিস্তৃত 
ভক্তিল্লোগ শিক্ষা দেন। শাণ্ডিশ্যও ভগ- 
বদগীআর' অনুগামী। হইয়। ভক্তির উপ- 
দেশ দিক গিক্সাছেন। কিন্তু ভক্তির 
অন্তান্জ আচার্যযগণ এক এক স্তরের 

উপদেক্পমাত্র দিয়! গিয়াছেন। নারদীয় 
ভক্তিস্থত্র বিরহাসক্তি পর্যন্ত আসি- 
রাছে। তীহার ভক্তি লক্ষণে তাহা 
পরে প্রকাশিত হইবে। ভক্তের, অধি- 
কার যখন বিভিন্ন, তখন সেই ভক্তাচার্য্য- 
গণের উপদেশও সুতরাং বিভিন্ন হুই- 
য়াছে। কিন্তু বিভিন্ন হুইয়াও সকলেই 
এক এক ভক্তি স্তরেরই শিক্ষা; দিয়াছেন । 
এই ভক্তিম্তরের ষে বিভিন্নতা, তাহাদের 
উপদেশেও সেই বিভিন্নতা। নহিলে 
ভক্তির বাস্তবিক বিভিন্নতা নাই। একই 
গঙ্গ৷ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামমাত্র লাভ 

 করিয়াছে। 
ভক্তির এই প্রকার বিভিন্ন সক (| 

লইয়৷ পুরাগের, বিশাল দেহ নির্দিত। 
পুরাণের এক এক ..দেহে: ভক্তির এক 
এক অঙ্গ ৪১০-০৬০৪৬ রাজা পরী- 



জিভ হনাল এবং পৃরুানার আম 
. গুণমাহাত্মযাসক্তির পরিচ় পাই। পৃথুং 
(স্বাজা পৃজাসক্ত, প্রহলাদ স্মরণাসক্ত এবং 
' হনুমান, বিভীষণ, অক্ঞুর, বিছরাদি দাস্তা- 
মস্ত ভক্ত ছিলেন । অঙ্ছুন, সুগ্রীব, 
 উদ্ধব, কুবের এবং ব্রজরাখালগণ সথ্যা- 
(সক্ত ভক্তের দৃষ্টান্ত । নন্দোপনন্দ, 
দশরথ, ক্ষশ্তপ, অদিতি” কৌশল, 
যশোদ্ধা এবং মেনক! প্রভৃতি বাৎসল্যের 

তোমরা সব-_যাওন! ভূলে খড় দ'ফুলে 
কুলের কথ। আর' তুলন। ৷ 
(৮ওন) অন্নখেতে পী'ড়ে পেতে 
রছুনীতে না দেবে না। 

(২) 
রাখ্ব সব__চীনের বাসন, নূতন ফ্যাসন, 

ঘরের ভূষণ বাবৃয়ান]। 

টেবিল চেয়ার চেষ্ট ড্য়ার, 
]: আলমায়ার কোচ বিছান।। 

] তোমর সব-_পেট্রা তোরং সেকেলে ঢং 
| এবার থেকে. আর কিন না.।. 

* মাছুর সপ দাও করে লোপ: 
* এবার, হ্” ত্কোজ সস দিনা) ॥. 

দূন। সক্তি সকলেরই পরিচিত। নারদ, 
শুক, কৌত্তিষ্ত প্রভৃতি ভগবানে তন্ময়তা 
লাভ করিয়াছিলেন। তীহার। অহরহ 
ভগবানের গুর্ণকীর্তনেই মত্ত থাকিতেন। 
গোপীগণের ক্ষণেক বিরহ কত কষ্টকর, 

 শ্রীরাধিকায় তাহা বিলক্ষণ ব্যক্ত হুই- 
যাছে। এক পলকের বিরহ শ্রীরাধিকান় 

* একশত বৎসর ব্বেধ হইয়াছে । এই 

সমস্ত ভজ্ঞ ভক্তিপথের জাজল্যমান | 

পরিচয় । ব্রজগোপীগণ কান্তাভাবে | দৃষ্টাস্ত। তাহার! পুরাণে আমাদিগকে | 
| উন্মত্বা হইয়। শ্রীকষ্ষে প্রাণমন সমর্পণ | ভক্তিপথ শিক্ষা! দ্রিতেছেন 

করিয়াছিলেন। বলিরাজের আত্মনিবে- 1 * 

৯ 

আমরা ও তোমরা । 

(১) (৩) ৃ 
আমরা সব-__লজ্জ। সরম হিছর বরষ, | আমরা সব- পড়ব নাটক*কর্ধ চটক || 

কোন রকম মানিব না। ইংরার্জীটক সাত আঁট আনা || 
পী'ড়ে আসন চাইনে বাসন গুরুর নাম গুরু প্রণাম 
সাঁড়ি বন পরিৰ ন1। পরিনামে হবে মান। ॥ 

তোমরা সব- ইষ্টি পুজা, দশভূজা, : 
সন্ধ্যা বিধি আর মেনে! না। 
সন্তয়ন সব অকারণ, 
এবার থেকে আর করে! না। 

(৪) 

আমর! সব-__ইয়ং লেডি পর্বাবড়ি, 
* বেছে গভি মন ভুলানা।. 
টাউন হলে মিটিং হলে 

কুতুহলে আনাগোন!। | 
তোমরা সব_-আনাও,গ্াড়ি তাড়াতাড়ি, 

দেরি.করা আর. ভাল না।.... 
রেখো ছেলে, বেড়ার খেলে, 

.. ভুলন্ম্ক, ৯১3 ৯৮৯৮৪ 
০ হি - ০৬ ওএস ০০৬ ও মে এ পানা এরপর ও ০৬০ পাজি টি ক রা (৮ গজ জ৪ 



গে 3. 

ূ করিধ-_বিহিমননা যোল আলচ 
:-.. 'গহনাতো ছাড়ির না। 
উই প্রাতে মাত্ব চ্তে 

: এক টেবিলে লঙ্জ। বিন|। 
ূ দেবে সব_ গহনা কত মনোমত, 

নাই বলিলে শুনিব না।* 
প্বালা হার অনস্ত আর 
_ছগাছা, মল করে দেন । 

(৬)  : . 
আমর! আর--কর্বোনা পাক চচ্চড়ি শাক 

যাক যাক্ যাক্ তা খাব নঃ 

সৃরুচি মস্ত খাস যত 
ূ টেবিলেতো। হবে আন11 . 
। তোমরাঁসব-_আন্বে কিনে নিশি দিনে, 

সক করে সব দ্রব্য নান!। 

বল্না, নাই, কোথ| বা পাই 
সে কথাতে গুনিব ন্1। 

বলি 
ঙ 

. 

| | (১) 

বৈশাখী পুর্ণিমা নিশীথকাল। সুনীল 
| গগনে রাকা! চন্দ্রমা উদার হান্তে জগৎ 
| হাসাইয়া অভি ধীরে ধীরে ভাসিয় 
| চলিয়াছে। শুভ্র জ্যোৎনা জগতে 

শাস্তিস্থধা ঢালিক়া! দিয়া গঙ্গার বিশাল 

বক্ষে অল্নে অক্নে প্রতিফলিত হইতেছে। 
ভার্গীরথীর উভগ্জ তীরস্থ তরুরাজি পূর্ণ- 
চঞ্জেক অমৃত-করম্পর্শে যেন খভীর নিদ্রাক় 

| নিমগ্ন ছই একখানি লৌকা মিকটস্থ 
| খজাহ এ, ছুলদোলের  পীচসাতটা 

€ 9 
গুন্তে পাই_নাই€ সে বিচার, নুতন আগর | 
হচ্ছে প্রচার যাচ্ছে শোন! । 
নাইকো সেচাল, নাইক সেকাল, 

রিফাইন চাল এ দেখ ন1। 
ৃ এখন সব-_দেখে সঙর সা হস কর, 

কর সবে সভ্যপণা। 
রয়ন! টাক। বাক্স ঢাকা . 
জমা করে সুখ পাবে না। 

(৮) 

%. 

যাব আর--গয়া কাশী নই প্রয়াসী, 
তীর্থ বাসে সুখ মিলে না । 
ঘাব রেলগাড়িতে বৈদ্কনাথে 

স্বামীর সাথে এই বাসন! । 
তোরা সব-_অবকাশে দেশ বিদেশে, 

; বছর বছর নে চল না। 
প্রয়াগ গেলে, কেশ মুড়ালে, 

হবেনাক চুল ফিরন।। 

এ 

্. 
পু 

 জক্সামী। 
শতিতে-কলিকাতার অভিমুখে ফিরিয়া 
চলিয়াছে। অর্ধন্ফুট স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় 

-ঈাড়ের শব্ধ তরণী মধ্যস্থিত বারুণী বিভ্রান্ত 
তরুণতরুণীগণের খ্বাসোৎক্ষিপ উদশীর্ণ 
গীতাংশের সহিত থাকিয়া থাকিয়! 
নিশীখিনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে । 
এমন সময়ে শুকচরে গঙ্গার একটা* 
ছোট বীধা ঘাটে সর্ধনিয় €সাপানে- 
একটা বাঁলিকা! বসিয়া কি করিতেছে! 
বালিকার বয়স অনুমান দ্বাদশ'.বৎসর | 

[| অঙ্গের গৌরফাস্তি যেন জ্যোতাকে. 



ৃ অধিকতর িিধ করিয়াছে | 
বু .ফোপানে 'বীরাসনে ..বসিষ্কা ছুই. হাতে | 
| একখানি পিতলের শরা ধরিয়া: আঁছে। 
| শরাখাশি গঙাজলে ছলিতেছে হেলি- 
]. তেছে ; হেলিয়া ছুলিয়া বালিকার 
1 'ফোষল ছইখানি করপল্ৰের মধ্যে ঘুরিয়া 
| বেড়াইতেছে। 
& স্বগর্ণয় বন্ধন: অতিক্রম “করিবার *ইচ্ছা 

যেন সেই স্ুকোমল 

নাই। এই গভীর নিশীথকালে এই 
নির্জন গঙ্গাতীরে বধিয় বালিকা একা- 
(কিনী একখানি শরা লইয়া কি গেলা, 

& করিতেছে $--না, তা কেন? প্রি যে 
॥ সেই শরাবস্থিত শুভ্র পুষ্পস্তবকের মধ্যে 

তরঙ্গহিলোলে দোঁহ্ল্যমান ধাতব পাত্রের- 
সহিত কি শকটী কৃষ্ণরর্ণ ত্রব্য ধীরে 

ধীরে হুলিতেছে। এটা কি? 

_ বালিক! জল হইতে শরাথানি তুলিয়া 
লইয়া! সোপানে রাখিল3 তাহার পর 

পলায় কাপত্ড দিয়া তাহার লম্মৃথে 
প্রণাম করিল। মনে মনে কত কি 
কামনা করিল, মকল কথ! শুনিতে 

পাওয়া গেল. না, তবে তাহার ছুই 
চারিটী- কথা নিকটস্থ একটী জ্ত্রীলোঁক 
শুনিল। বালিকা বলিতেছিল, “দীন- 

॥ নাথ! আর কতবার পৃথিবীতে আসিতে 
হইবে ? যদ্দি আমিতে হয়, এবার যেন 
সুগন্ধ ফুল হইয়া জন্গিউত পারি, নতুব! 
এ পোড়া মানব জন্মে সুখ নাই__ 
বালিকার কথ! শেষ না হইতে হইতেই 

পার্খস্থ সেই জ্ীলোকটা তাহার হাত 
ধরিল, ধরিয়া ভৎ্সনাকট্রু অথচ 
সঙ্গেহে বলিল “বসন ! একি "মা! এই 
রাত্রে তুই একলা এই গঙ্গার ঘাটে 
জআসিয় বপিয়া আছিস! ধন্ত বুকের 
পাটা মা!” 

বাপিকা | . 
০ হাসিয়া উত্তর করিল প্একলা কি মা! 
? জগতে কেহই একাকী নছে। শ্হ্রি 
সকলেরই সঙ্গে আছেন। পাচ ব্-.. 
মরের ঞব ঘখন গহন থমে ভ্রমণ করিয়া" 
ছিল, তখন তাহার সঙ্গে তে, ছিল? 
একাকিনী দীতা যখন  রাক্ষসপুরীতে 

আবদ্ধ ছিলেন, তখন তাহাক্রে কে রক্ষা 
করিয়াছিল ? 

বসন্তের মা হাসিলেন,__হালিয়! 
কছিলেন “যাহ*কু মেয়ে বটে! সে যাক 

“তুই এখানে কি করছিলি 
“ফুলদোল 1”, 

তাহার জননী বিস্মিত হইলেন 
বলিলেন “সে কি বসন ! ফুলদোঁল কি ? 

“কেন আজ ফুলদোঁল নয় 
“হা, ভাত জার্নি তাঁতে তোর 

কি?” 
“কেন মা, আমিও ফুলদোল কর- 

ছিলাম 1৮ 

“তৈ দোল কোথায় ?”, 

বালিক1 গম্ভীরভাবে গঙ্গার তরঙ্গ 
দেখাইয়! দিয়া বলিল “ইহা অপেক্ষা 
ভগবানের আর কি ভাল দোলা আছে? 
তাহার শ্রীচরণে যাহার উদ্ভব, সেই. 
ত্রিলোকপাবনীর অনস্ত তরঙ্গ ভঙ্গ ভিন্ন 
অনস্তদেবের আর কি উৎকৃষ্ট দোলা” গা 

হইতে পারে ? 
তা্ছার. জননী আর কিছুই বলিলেন 

নাঃ বালিকার হাত ধরিয়! গৃহে প্রত্যা-. 
গমন করিলেন । 

8২ ই, 
হরিহরপুরে-হুরনাঁথ বন্বোপাধ্যারের 

পৈতৃক বাস। তিনি কোঁন গবর্ণমেন্ট : 
আপিসে চাকুরি করিতেন ; চল্লিশ টাকা 

(২) 



আ্বান্র বেতন পাইতেন। তাহাতে এক- | ভাব যেন সংসারের বিধর্নবিষে মিশিক্টে 
| ক্ষপে তঁহান়্ সংসার চলিয়া যাইত। টা না। সৈ সর্বদা সেই শিবমলগিয়ে 

সংসাঁরে কেহই গলগ্রহ ছিল 1) কেবল *৮বসিয়! থাকে ) পাড়ার অপরাপর বালি- 
স্ত্রীও একটামার কন্তা। পোষ্য ।. রোগ- | কারা তাহাকে খোলিবার জন্ত ডীকিতে 
বশতঃ অকর্্মণা হওয়ীতে দশটাকামাত্র | আসে, কিন্ত তাহার উদাসভাব দেখি | 
(পেনশন “লইয়! এক্ষণে তিনি গঙ্গাতীক্ষে | হাসিয়া চলিয়া যায়। জানি না বসস্ত- 
বাস করিয়াছেন। শুকচরে তাহার কুমারী, মনে মনে কি চিত্তা করে 
মাসীর বাড়ী। মামী বৃদ্ধা__অর্বীরা, * তাহাকে: বিবাঁহযোগ্যা দেখিয়া! তাহার 
অভিভাবক কেহই নাই), ম্থুতরাং ৪ ফাতা সর্বদাই বিষ । কুলীন- 
হরনাথ ম্সালাতে তাহার কতকট। | কন্ঠ) পিতামাতার সামর্থ নাই যে উপ- 
অভাব খুচিল। হরনাথের স্ত্রী তাহার | বুক্ঞ রা সমর্পণ কলেন। হরনাথ যে 
সেব! শুশ্রষা করিতে লাগিল। তাহার *| "দশ টুঝা পেন্সন পান, তাহাতে অতি 
উপর বালিকা বসস্তকুমারীর লাবগ্যময়ী | কষ্টে চাঁরিটা লোকের জীবিকা নির্বাহ 
দেহ্যষ্টি ও অস্ফুট মধুর ভাষা! তাঁহাকে | হুয়। ধ্লামের ব্রাহ্মণ কাযস্থ প্রভৃতি 
বিশেষ আমোদিত “করিয়া তুলিল। তিনি | ভদ্রলোফ্িগণ তাহার প্রতি সমবেদন। 
বসস্তকে "বড়ই ভালবাসিতে লাগিলেন। | প্রকাশ করিয়া আপন আপন পরিচিত 

হরনাথ গুকচরে* 'আপিয়। অসমর্থ হই-  ব্যক্তিপিষ্টাকে বসস্তের উপযুক্তপাত্র অন্থ- 
লেও প্রত্যহ গল্াঙ্গান করিতেন) | সন্ধান ঞক্করিবার জন্ত অনুরোধ করিল 
মাসীর বাড়ীতে 'একটী লিঙ্গমত্তি প্রতি- | এবং আপনারাও নান! স্থানে অনুসন্ধান 
সত ছিলেন, তিনি কম্পিত হস্তে বিন্- | করিতে লাগিল। বহুল অনুসন্ধানের 
পত্র তুলিয়া মিজে তাহার পুজা করিতেন | পর শ্রীয়ামপুরের গোস্বামী পাড়ায় একটা 
ঘতক্ষণ পুজ। করিতেন, বালিক! বসন্ত ; পাত্র সির হইল। পাত্রের নাম নরেক্জ- 

| ততক্ষণ তাহার নিকট বসিয়া থাকিত। | নাথ মুখোপাধ্যায়, ফুলের মুকুটি প্রীধর 
শিবের ধ্যান, স্ব, প্রণাম, ক্রমে ক্রমে | ঠাকুরের সন্তান, শ্বরুত-ভঙ্গের ছেলে, 

বালিকার হৃদয়গত হুইল। বালিকা | তাহার উপর এম্, এ, পাশ করা। 
থাকিক্কা থাকিয়া ধ্ধ্যায়েক্সিত্যং ষহেশং'* | পিতার নাম রমাকান্ত। তিনি ইংরাজী 
বলিয়! মন্ত্রোচ্চারণ করিত । লেখাপড়া জানিতেন না। কুল ভাঙ্গির়া | 

বসন্ত এখন ভ্বাদশ বর্ষে প্রবেশ | অনেক গুলি বিবাহ করিয়াছেন, সুতরাং : 
ফরিক্নাছে, সেই সঙ্গে নবযৌবনের' প্রথম | শ্বশুরবাড়ীর তৈলবটেই তাহার সংসার 
লক্ষণসকল তাহার অঙ্গে পরিস্ফুট | একরপ চলিত। সেই টাকাতেই তিনি 

(হইতে আরম্ভ হুইয়্াছে। এই সমদ্বে | ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। | 
অনেক বালিকার মন পরিবর্তন হইয়া! | ছেলে এর, এ, পাশ করিয়াছে । হৃত্ষের 

রর খাকে, কিন্ত বসস্তের মনে সেরূপ কোন | একান্ত ইচ্ছ। যে, ছেলে হাকিম হইফে, : 
| লক্ষণ প্রতীরমান হইল না। তাহার | তিনি পায়ের উপর পা! দিয়া' কর্তৃত্ব 

: সেই ধূর্াব্জিড়িত অর্ধমুখরিত উদ্দাস- করিবেন এবং ্বগুরবাড়ীর খাতাখামি এ 



| গুকাইয়! ফেন্গিবেন 1 এখন তীহার | মানী সে সুখ, পাইবেলা। ধনের অর্ভি- 
একান্ত ইচ্ছা যে সুদরী বালিকা দেখিয়া | মানী, বিস্তার অভিমানী, কূপের আভি- 
পুত্রের বিবাহকা্য সম্পাদন করেন । ৪ মানী-_কুলগৌরবের অভিমানী সে গ্ুখ 

| গুপ্তের বয়স ২২ বৎসর। সুতরাং বিবাহ ] হইতে বহুদূরে স্থিত।- তাহারা জানে 
না দিলেই নয়। বসস্তকে দেধিয়া তাহার তাহাদের সে অভিমানের উদ্দীপনা 

পছনা হইল। মেয়েটা হুলক্ষণা, পৃত্রে | ক্ুখ, তাহাদের ধারণা তাহাদের "আত্মা- 
ওবিষাতে. সুখী হইবে, এই জন্ত তিনি | ভিমান ক্ষুপ্ত হইলে অপমানের সীম! 
ধংফিঞ্চিৎ সহস্র মুদ্রা, লইয়া“ভীহার *| থাফে না। তথখ্ন সেই আুকিষ্ধখিকর 
সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হই- | আত্কাভিমানের বিনিময়ে তাহারা সমগ্র 
লেন। হরনাথের প্রতিবেশিবর্গ চাদা | বিশ্বসংসার পদদলিত করিতেও কুষ্টিত 
তুলিয়া বসস্তের বিবাহ দিল। বিবাহ | হয়না। এইরূপে তাহার! প্রতিনিয়ত 
যাতে পাড়ার মেয়েছেলে বিবাহ দেবির্তে [* অমৃত ভাবিয়া গরল পান করে। সে 
আলিয়া জামাই ধেখিয়া বলিয়াগেল ;_ | বিষে তাহাদের জীকন জর্জরিত হয়; 

ছয় ! বিধি পাঁকাঁ আম ডোমষকাকে, | তাহাতে সংসার পুড়িস্কা ছারখার হয়। 

খায়।” পাঁচ বৎসর অতীত। বসস্তকুমারী 
এখন পুর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে । | 
নরেক্রনাথ এখন ঝি” এল । পাঁচ বৎ- 
সরের মধ্যে স্বামিগৃহে থাকিয়া বসন্ত | 
সুখে কি ছুংখে কার্শ কাটাইতেছে, 
আমর! বলিতে পারি না 'কিস্ত আমরা! 
এইমাত্র বলিতে* পারি যে, সে যাহা | 

(৩) 
এ সংসারে সুখী কে? যেযাহা 

চাছে, ভাহা' পাইলেই বদি সে সুখী হইত 
তাহা! হইলে সংসারে ছুঃখের লেশমান্রও 
খাঁকিত না। তাহা হইলে সংসার নন্দন- 
কানন হইত। কথায় বলে সাধিলেই 
সিদ্ধি; ষে যাহা চাঁয় সে তাহার জন্ত | চাহিত তাহা পাইত না। নরেন্ত্রনাথও 
সাধনা করে । সকলস্থলে সফলমনোরথ | বি এল, পাশ করিয়া মুখী হইতে পায়ে 
মী হউক, এনেক স্থলে আশার অর্ধেক | নাই। বিগ্ভাভিমানের সহিত তাহার | 
ফজাও্ ফলিতে দেখা যায়। ক্ুতরাং | মনে গরিমা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার 
তাহাতে তৃন্তি টক? মনোরথ পূর্ণ | উপর উপযুক্ত অর্থোপার্জনন করিতে না | 
হইলেও' অপার বাসনার তৃত্তি কৈহয় | পারাতে দারুণ অভিমান অনেক পরি- 
কিষয়-বাঁসনা এমনই অতৃপ্তিকর বটে। | মাঁঞে সু হইয়াছিল। সে মুন্হৃফীর | 
কিন্ত ধাহাতে প্রকৃত সুখ আছে, তৃধ | অন্ত বিশেষ চে! করিয়াও ককতকার্ধ্ট | 
অপেক্ষার স্বুনীচ হইলে, পর্ণকুটারে__ | হইতে পারি -না। ছুইবার কেরানী- | 
বৃক্ছজলে অর্থব1 উন্দুক্ত প্রান্তরে বাস | গিরী ও ডেপুটাগিরী পরীক্ষা দিয়া 
করিয়া ভিক্ষালন্ধ মুষ্টিমেয় "অন্ন দ্বার | ফেল” হইল। ওকালতী হে আশাএদ, | 
উপ পুরণ করিয়্াও ফে সুখী হয়, | তাহাও বোধ হয় না সুতরাং তাহার | 
তাহাশ্ সেই খখই পরম সুখ, তাহাই | সঙ্গে তাহার পিত। মাতারও আশা 
আনকবাসনা'র অনস্ত চরিতার্থতা। অভি- | পুর্ণ হইল না। এই সকল দেখিরা-. 
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উদিকৃসিথ নরেন্্রনাথ এখন সং সারে ' 
] বিরক্ত-_ ঈশ্বরে . অবিশ্বাসী). : অমন 
দোগ্পর' প্রতিমা. সাক্ষাৎলন্্ী  বসস্তকে 
পাইঙ্কাও সে-ন্ুখী হইল না।, সেইংরাজী- 

| নবিশ/ দারুণ. শিক্ষাভিমানী বসম্ত- 
কুমারী* অশিক্ষিত] |... .আজিকালিকাঁর 
 ইংরাজী-ববিশেরা।যে ্ীশিক্ষার পক্ষপাতী, 
 ছর্তাগ্যবশতঃবসন্তকুমারী তাহাতে বঞ্চিতা 
 সে.গৃহস্থা্ীর সকল কাজ জানে, গৃহ- 
লক্ষ্মীর যাহা প্রক্কুত গুণ, বসস্তকুমারী 
সেই.গুণে গুণবতী, তথাপি স্বামীর 

কারণে পদ্দাধাত করিত, তাহার যন্ত্রণার, 
ধু অবধি থাকিত না, সে অদীম অত্যাচার | 

"তাহাকে. অধীর করিতে পারিত না:॥ 
কিন্ত নরেন্দ্রনাথ যখন পদপ্রহারে তাহার 
পুজার উপকরণ গুলি দূরে ফেলি! দিত; 
তাহার গরম আরাধ্য দেবতা শরীরের 

* নিনা্করিত, তৃখন আর সে চুপ করিয়া 
থাকিতে পারিত ন। প্রাণের: ভিতর, 
ছুর্ব্বিষহঃযাতনা হইত। বালিক। অধীর 
হইয় কীদিয়। ফেলিত) নরেজ্জনাথের 

'শ্রীতিদাস্বিনী হইতে পারিল না। তাহাকে * ক্ভয়ে প্রীকান্তে কাঁদিতে পারিভ না ॥ 

সংসারকারধ্যে সদাই ব্যাপৃতা দেখিয়। 
নরেন্্রনাথ বড়ই. ঘ্বণ। করিত, তাহাকে 

পুজা আহ্ছিক করিতে দেখিলে নরেক্ত্র 

ক্রোধে ভূন্মত্ত হইয়া. পড়িত) কখন 
কখন তাহার পুজ]র উপকরণ সমুহ 
' পদাঘাতে ঘুরে নিক্ষেপ করিতেও কুঠ্ঠিত 
হইত না। এসন কি সময়ে সময়ে 
তাহার কোমল অঙ্গে শ্বীয় চরণের 
আঘাতকওুয়ণও পরিতৃপ্ত করিতে ক্রি 
স্করিত না। সরল! বসম্তকুমারী সহঙ্জেই 
তাহা সহ করিত, নরেন্দ্রনাথ রূপে ও 

গুণে তাহার উপযুক্ত ন। হইলেও 
বসন্ত পরম দেবতা জ্ঞানে শ্বামীকে পুজ। 
করিত, তাহার সহুত্্র কুব্যবহার অকা- 
তরে-দহু রুরিয়৷ থাকিত। সে হুবেল। 
উদর -পুরিয়া খাইতে পাইত না) এক- 
খানি গহন!-কখনও তাহার অঙ্গে স্থান 

পার নাই, একখানি ভাল কাপড় 
কখন সে চক্ষে দেখে নাই। তাহার 
শত্রু ও শ্বশুর তাহাকে গরিবের মেয়ে 
বলিয়া, সর্বদা : তাচ্ছিল্য করিত, দ্বণ! 
' করিত, যন্ত্রণা দিত। শ্বামীর : সুখ- 
. চাহিয়া. সরল! সকলই সহিষ্বা থাকিত। 

মর্মস্তদ শ্লাতনায় হৃদয় পুড়িয়া ছারখার 
হইয়া ফ্ইত, সে চক্ষের জল গো'পনে 
মোচন? করিত,_-কাহাকেও দেখিভে 
দিত ন্ঁ। 

[.্ (৪) 
আজি জন্মাষ্টমী । হিম্দমাত্রেই আজ 

আনন্দে ম্ন। আজি ভূভার হরণ 
করিবায় জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইবেন ) 
জণ্ধতের যাতন! ঘুচিবে, পাপতাপ মোচন 

হইবে) এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! দলে 
দলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গ্রঙ্গাক্সানে 
যাইতেছে । বসস্ভের একাস্ত ইচ্ছা সেও 
গঙ্গা্নান্যায়। কিন্ত কুলবধূ নিকটে 
গঙ্গ -হুইলৈও গুরুজনের অনুমতি ভির 
যাইতে পাঁরে না। আশা ছিল যে তাহার 
শ্বাশুড়ী গঙ্গান্নানে যাইবেন এবং সে 
তাহার সঙ্গে যাইবে । কিন্ত সে আশাও 
বিফল হইল । এমন পুণ্য দিনেও নরেন্দ্র 
নাথের জননীর গঙ্গা্সানে মতি হইল না। 
সাহসে বুক বাধিয়া বসম্ত ' একবার 
ত্বাশুড়ীর কাছে গেল, অনেক চেষ্টা করিয়া 
একবার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া 
বলিল, "মা আজ জন্মাষ্টমী গঙ্গাগ্গানে | 



যাইবে না।৮. 
হইয়া বারপরনাই তর্থসনা করিল,__ 
বলিল শ্যাহার মনে স্থখ আছে, সে 
'গঙ্গাঙ্গানে ধাউক।*: বসস্তকুমারী আর 
কিছু বলিল- না, ধীরে ধীরে অশ্রবিন্দু 
মোচন করিয়া নীরবে সেস্থান হইতে 
ফিরিয়া আসিল । সে যেল্সুখের 'জন্ত 
লালাক্িত, পদে পদে সে স্থখের* প্রুথে 
কণ্টক পড়িতেছে ; তবে তাহার বাচির়া 

' জ্ুখকি? ন্িজের ঘরে ফিরিয়া, আসিয়া 
সে অবিরত সেই চিস্তাই করিতে লাগিল্। 
কোথা তাহার সেই শৈশবের স্থুখের * 
শুকচয় ?-_কোথায় তাহার দিদিমাঁয়ের 

সেই শিবমন্দির ?__কোথায় তাহার সেই 
গঙ্গার দৈকত-আসন ? যদ্দি সেখানে 
গিয়া একবার মুহূর্তের জন্যও বসিতে 
পারিত তাহা হইলে তাহার আজ এ 
যাতন! হইত ন।। স্বামীর অত্যাচার, 
শ্বাশুড়ীর তাডনা-_শ্বশুরেত্ধ অবিরত 
ভৎসনা সকলই ভুলিতে পারিত যদি সে 
একবার সেই ঘাটে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া 
কাদিতে পাইত। কিন্তু তাহা হইল ন|। 
হৃদয়ে দারুণ যাতন। পাওয়াতে সেসে 

দিনের গৃহস্থালীর কাজ ভূলিয্বা গেল। 
নরেজ্জনাথঠঘরে ফিরিয়া আসিয়! দেখ্িল 
এখনও রন্ধন হয় নাই । তাহার ক্রোধের 
সীমা রহিল না, বসম্তকে  অন্ধমনে 
কাদিতে দেখিয়! তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ", 
বাড়িয়া উঠিল। তাহাকে পদাঘাত 
করিয়া! গৃহ হইতে বাহির করিয়! দিল। 

* বসম্তকুমারী তাহাতে ঘ্বিরুক্তি করিল না। 
গ্নানান্তে সে নীরবে রন্ধনগৃহে* প্রবেশ 

“করিয়া নীরবে রন্ধন করিল ; শ্বশুর, 
স্বাগুড়ী স্বামী সকলকে থাওয়াইল, কিন্তু . 
নিজে ফিছু খাইল না। সে সমস্ত দিন. 

উপবাস করিয়া: রহিল, তথাপি তাহার | 
শ্বাশুড়ী তাহাকে একবার একটু জল 

শ্ার্ডড়ী বিষম বিরক্ত 

ও" খাইতে বলিল না। “নষস্ত 
দিনরাত্রি অনাহারে কাটিয়া গেল? কিস্ত 
তাহাতে বসস্তকুমারীর কোন কষ্ট নাই | 
তাহার মনের ভিতরে. যে অর্শগুন 
জলিতেছিল, তাহার সহিত: তুলনায় 
কোন*কষ্টই কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। 
সমভ্ত দিন রাত্রি তাহার মন কিচিস্তায় 
আলোড়িত হইতেছিল, তাহা কে 
বলিবে? বাত্রিকালে যথানিয়মে রন্ধন 
ক্রিয়া বসস্ত সঁকলকে খাইতে দিল, 
কিন্ত নিজে জলগণ্ুষও গ্রহণ করিল না। 

 আহারার্দি সমাপন করিয়া নরেক্রনাথ 
শয়ন করিলে ৰসম্তকুমানী তাহার পদদ্বযর 
স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া অবিরত রোদন |. 
করিতে লাগিল। * উধ্গ্শ্র বিন্দু বিন্দু | 
তাহার চরণে পড়িতে লাগিল, কিন্তু | 
নরেজ্জনাথ তাহার মুখেরপ্দিকে একবার 
চাহিল না । তখন বসস্ত তাহার পায়ে 
মুখ লুকাইয়া সেইরূপ রোদন করিতে |. 
করিতে বলিল, “জীবনসর্বন্থ ! এ সংসারে 
তুমি ভিন্ন আমার কেহই নাই। আমি 
অতিশয় অভাগী ;) তোমাকে একদিনের 
জন্যও স্র্থী করিতে পারিলাম না। 
কিস্ত নাথ, তোমাকে যর্দি দেবতাঁজ্ঞানে 
পৃজ। করিয়া থাকি, তাহা! হইলে যেন 
সেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্থান 
পাই।” বলিতে বলিতে তাহার কণ্- 
রোধ হইয়া আদিল; সে স্বামীর চরণে 
মুখ লুকাইয়া অনর্গল অশ্রু বিসর্জন : 
করিতে লাগিল । তথাপি নরেজ্্রনাথ 

একবার তাহাকে একটা"মিষ্ট কথা বলিল 
না। নরেন্দ্র নাথের বাটার পাঁচ রশি 
দূরেই ভাগীরথী। পরদিন প্রত্যুষে 
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করিতে গেল। খাটে নামিবার পু 

সন্দুখস্থ শিবমন্দিরের দিকে চাহিল; 

উদ্দেস্তে প্রণাম করিল; তাহার পর সে 
যে জলে নামিয়া ডুব দিল, আর উঠিল 
না। পাড়ার সেই স্ত্রীলোকে রা তাঁহাকে 
দেখিতে ন! পাইয়া গোলযোগ করিতে 
লাগিল, একটা হুলম্থুল পড়িয়া গেল। 
কত লোকে কত অন্বেষণ করিল কিন্তু 
বসস্তকে আর পাইল না । সেই পরম 
পবিত্র জন্মা্টমীর দিন কৃষ্ণগতপ্রাণ! 
বসস্তকুমারী ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথীর . 
পবিত্র জলে ভগবানের চরণ চিন্তা করিয়। 
আত্ম বিসর্জন করিল। | 

নরেম্রনাথেন , -গৃহলক্ী ছাড়িয়া 
গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
আরস্ক হইল। তাহার পিত। মাতা 
তাহাকে 'জনেক সাত্বন। দিয়া বড় ঘরে 
সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবে বলিল; 

শরণ 

| বসম্তকুমারী ক পাড়ার 

কতকগুলি স্ত্রীলোকের সহিত গঙ্গাঙ্গান 
কিস্ত নরেক্রনা জার বিবাহ কন্ধিতে 
চাহিল না। দারুণ অনুতাপে তাহার 

' | হৃদয় পুড়িয়া ছারখার হুইল) মস্তি 

একবার শুকচরের সেই ঘাটের ও তাহার বিকৃত হইল। সে সংসার ছাড়িয়া 
গঙ্গার তীরে তীরে উন্বান্তভাবে কেবল, 
ভ্রমণ করিতে লাগিল । অনাহারে--. 

মনস্তাপে তাহার পিতামাতার মৃত্যু 
হইগ” তথাপি নরেক্্রনাথ আর ঘরে 

ফিরিল না 

ক ডি এ ্ ক 

, দশ বখসর অতীত, তথাপি গঙ্গা 
তীরস্থ কোষ্সী কোন্ মহাশ্সশানে শব দাহ 
করিবার ময় কেহ কেহ এখনও 

নরেন্দের ু্ধখজ্রবৃক্ষ সদৃশ সেই বীভৎস 
দেহে শাশারী- -সৈকতে ভ্রাম্যমান দেখিতে 
পায়। ্েকখন কখন হঠাৎ অসতর্ক 
শ্মশান বন্ধুগীণৈর মধ্যে আপতিত হইয়া 
ণ্নু০স]-সর০]--ন0জ] 1 01 1 59 
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কয়েকট? কথ! বলিয়া তখনই রিনি 
হর। | 
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নক? ক্রি কাণ্ডের প্রামান্ত সংস্থী- 
| পনের জন, মীমাংসা! দর্শন রচিত হইয়াছে। 

৫য সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ জৈন্গণের 
1 আধিপতঃ ও প্রতাপ, বিস্তৃত হইয়াছিল, 
| তীদের যুক্তি ও উর্কবলে যে মময়ে পূর্বে 
| মীমাংসা প্রবর্তিত বৈদিক ধর্ম বিলোপের 

সম্ভাবন। হইয়াছিল, €সই ষষয়ে মহাত্মা 
 স্কুমারিলডর্ট” ভারতাকাশে সমুদিত 
(হই! বিধর্ষির প্রবল আক্রোশ হইতে 
বৈদিক 'আার্গ উদ্ধার করিয়া ছিলেন । 
তিনি ধে রূপে বৌদ্ধ ও জৈন দিগকে 
যুক্তি গু তর্ক শাস্ত্রে পরাজিত করিয়া. 

| বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম গরাচার করিয়। গিয়া- 

ূ বিঝক্ষণ পরিচয়: লিপিবদ্ধ হইয়াছে? 

ৃ তাঙ্ছার, কাসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবতা 

. দর্্বনে আশ্চর্য্যানিত ছইয়। পরম দার্শনিক 

€ছেন তদ্বিরচিত অীমাংস। বার্তিকে তাহার 

শঙ্করাচার্ধ্য প্রস্ভৃতি মহাপুরুষগণ সকলেই 
তীহার সুখ্যাতি গান করিয়াছেন। এমন 

| কি মাধবাচারধয শ্রত্ৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত- 
গণ... তীহাকে দেবারতার হলিতেও 

কুষ্ঠ হন নাই। বাস্তবিক: কুমারিল 
যে রূপে বেছ ব্যাখ্যা! করিয়া শিয়াছেন, : 

] যে রূপে. বেদের উপাখ্যান সমুহের রূপ- 
কতা প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা! মনোযোগ, পূর্বক পরিদর্শন. 
করিলে বিস্বৃত হুইতে হয়। এ ক্ষুত্র 
প্রবৃদ্ধে তাহার €স অসাধারণ পাণ্ডিত্যের 

্ পরিচয় প্রধান কর! একাস্ত অসম্ভব । 
1. ণবে তিনি: কোন সময়ে ভারতবর্ষে 

+ 2 তত তত ৭ রা ছইা্িলের১-: 

্জিহার প্রকার নিরূপণ? 1 
তিনি বিশুদ্ধ বৈদিক ধর প্রচার কিয়া 

কৃঁছঞেন সেই সময় নিকপন “করাই 
৯০ ০০০৮১১ 

| আছি জরাতৃমি পত্রিকা শঙ্ষ়া- 

আমি প্রর্থীণ করি ধে, শঙ্ষরাচাধ্য 
ৃষটিয় হুমুঁশভাবীর পুর্ববর্তি। এরূপ 
স্থলে ব িলতই যে তাহার কিছু পূর্বে 

সাহায্যে ষে রূপ সুস্পষ্ট 
প্রমাণ রি তাহান্তে আমার পূর্ব- 
মত অগ্রক্কত : বলিয়া বোধ হইতেছে, 
মানব মাজে ভ্রমের দাস, অভ্রান্ত পুরুষ 
জগতে নাই বলিবেও অত্যুক্তি, হয় না, 
এরূপ সুলে উমার ভায় ব্যক্তি ছই দিন 
আগে যাহা” বলিয়াছি বত্যাসন্ধানের 
উজ্জল আলোকে তাহা! যে আজ অসত্য. 
বলিয়া প্রমাণিত হুইবে তাহা! অসম্ভব 
নহে । আমি সত্য প্রিক্ন. যখন যাহা সত্য, 
বলিয়া বুঝিব সত্যান্থরোধে তাহাই প্রকাশ 
করিতে বাধা হইব। যাহা! হউক আপরা-. 
পর বাজে কথা ছাড়ির! দিয়া এখন কাজের 
কথা বলি। এখন আমি অনেক প্রমাণ 

পাইয়াছি বার! আমি মু্ত কণ্ঠে বগিতে | 
| পারি, শক্রাচারা বা কুমারিল_ খৃইীর ৎ্ম্ 
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স্ক 

শড়াবীতে প্রান্তে হন-নাই।. তাহার 
বছ-গ্রারে আরিতূতি হুইয়াছিলেন। ; “ক 
কারণে উত্তক়্ই-প্ররবর্তী হইতেছেন,, নিছে 
তাহা প্রমাণ করিতেছি ।, টার 

শক্ষরাচার্ধয ও কুমারির উভায়েই নৌ 
চান বর্ধবীর্তির নামোলেখ ও তাহার, 
মত্তের প্রতিরাদ করিয়াছেন । সুবিখ্যাত 

চীনরপক্ষিবাক .ইৎসিং ধশধুকীর্তির চীম- 
যাময়িক ।. ইৎসিং খৃষটীস্ব ৭ম্ শতাববীতে 
ভারতবর্ষে আগষন করেন। তাহার মতে 
ৰাঁক্য-পদ্দীয়-রচয়িত। ভর্ভৃহুরি ৬৫০ খুঃ 
অন্যে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুমারিল 
স্বরূচিত. বীমাংস্মবার্তিকে বাকাপদীয় 
গ্রস্থ হইতে অনেক স্থলে বচনোদ্ধার ও 
তাহার সমালোঁচন! করিয়! গিয়াছেন । 

.... প্রসিদ্ধ £জনাচার্য্য.. সমস্তভদ্র. আপ্ত- |]. 
মীমাংসায় অর্হতের সর্বাজ্ঞত্ব প্রতিপাদন 

1] করিয়াছেন । জৈনগ্রস্থকার অকলঙ্ক 
অষ্টশতী নামক আপ্তমীমাংসাঁর টাকায় 
প্রকাশ করেন যে অর্থতের কোন ইন্দ্রি- 
যের আবশ্তকত৷ নাই। কুমারিল তাহাঁরই 
প্রতিবাদ. করিয়াছেন । এখানে আমরা 

সমস্ত-ভদ্রের মূল ও অকলক্কের টাকা 
উদ্ধৃত করিক্সা দেখাইতেছি। সমস্ত- 
ভদ্র  আপ্তমীমাং সায় লিখিয়াছেন-- 

 শুচ্মান্তরিতদুরার্থাঃ প্রতাক্ষাঃ কত্তচিদ্যথ।” 

অকলক্কদেব টাকায় লিখিয়াছেন, অস্ত 
রিত অর্থাৎ কালবিপ্রকধষি “অতীতাদদি* 
কুমারিলভট্ট. সমস্ত-ভদ্রের মূল ও অক- 
লঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়! এইরূপ প্রতি- 
বাদ করিয়াছেন__ রি | 
“এবং বৈঃ কেবলং জঞানিত্রিয়াদ্যনলেক্ষিণঃ। 

 শশুক্বাতীতাদিবিষং জীবন্ত পরিকল্পিতস্ 8: 
শন তে তদাগমাৎ সিধ্যেন্ন চ তেনাগনেো! বিন!। 
বৃ ডি িনিরারাছী কাশ্চিৎ গ্রবর্ততে 8৮ 
0 _€ ততবার্তিক ). 
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... আবার উজনগ্রস্থকার রিদ্যানদদ.জৈন- 
শ্লোকবার্তিকে কুমারিল-ভ্রের... মত 

ৃত- করিয়। লিখিয়াছেল-.'. * 

“ততে। য্ধুপহসমমফাক্সিভটেন. 
- ৈরুতক্তং কেবলং জানমিক্জিয়াদ্যনপেক্ষিণঃ। | 

ু্মাভীতাদিবিষ্য়ং হুপ্রজীবন্য তৈরদঃ 1 

এই ন্ধপ কুমারিলের তন্রবীর্তিকে 
অনেক স্থলেই অকলক্ষের, অষ্টশতীঃ 
ব্যাখ্যার কথা ও তাহার প্রতিবাদ লক্ষিত 

হয়। অপর পক্ষে রিদ্যানন্দ অকলগ্কের 

মত সমর্থন"করিয়া,নিজ অষ্টসবাহত্রী গ্রন্থে 

বহু স্থানেই কুমারিলের তীত্র প্রতিবাদ 

করিয়। গিয়াছেন। 
এরূপ স্থলে অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের 

সময় নিরূপণ করিতে প্লারিলেই আমরা 

নিঃসন্দেহে কুমারিলের প্রকৃত, স্ স্থির 

করিতে পারিব। »., 
৮৬৩ শকে পম্প কর্ণাটা ভাষায় 

লিখিত আদিপুরাণে এবং ৮৮২ শকে 

সোমদেব আপনার ষশস্তিলককাব্যে অক- 

লঙ্গদেবকে শ্রেষ্ঠ পপ্রমাণশাস্্রবিদ্ বলিয়া, 
উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন।. আবার জিন- 
সেনাচার্য্য ৭৬* শকে জৈন আদিপুরাণে 

অকলঙ্কদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 

জিনসেনাচার্ধ্য রাষট্রকুটরাজ ১ম অমোঘ- 
বর্ষের গুরু ছিলেন। তিনি আদি- 

পুরাণের এক স্থানে গ্রভাচন্দরের চক্দরোদয় 

নামক ন্তায়গ্রন্থের. উল্লেখ করিয়াছেন । 

প্রভাচন্রের স্তবয়-কুমুদচন্দ্রোদয়. এবং 

বিদ্যানন্দের অপ্টসাহ্ত্রী প্রস্থে, উভয় 

গ্রহস্থকারই অকলক্কদেবের শিষ্য বলিয়! 
ত্বন্ব পরিচয় দিয়াছেন। এদিকে প্রভা- 
চন্দ্র বাণত্রের কাদক্বরী ও ভর্তৃহরির 
বাক্যপদীয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার |. 

: লৈনগ্রচথকার, রঙ্ধনেমিদত 'লিখিয়াছেন, : 
পাস 



সমসাময়িক 1.::.. 
* গুজরাট হই আধিকক ইট র 

রাজ দস্তিছূর্গের. তাত্রশাসন ঘার! জানা 
| যায়,.. ৩৭৫ কে. তিনি রাজত্ব 'কক্ধিতে 

ছিলেন, । তাহার পরে তাহার খুল্লতাত 
 ক্কষ্ণরাজ উত্তরাঁধিকাঁর লাঁভ করেন। 

: জিনসেনাঢাধ্য উত্তরপুরাণে পিখিয়াছেন, 
৭০৫ শে কৃষ্খরাজের পুত্র বল্পভরাজ 
রাজদও প্রাপ্তহন। পুর্বেবেই লিখিয়াছি 
ইৎসিংএর মতে ৬৫০ খুংঅবে বাকাপদীর- 
রচিত ভর্ভূহরির মৃত্য হম । কুমারি 
বাক্যপর্দীয়ের গ্লোক উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন। অকলহ্বদেবের শিষ্য প্রভীচন্ত্র ও 

] বিদ্যানন্দ উভয়েই কুমারিলের তন্ত্বার্তি- 

ছটরাজ স্ে কারের শতীর অনেক কখাউবৃত কয়া পিরা- | 
ছেন। কিন্ত অকলঙ্কদেব কো স্থানে 
,কুমারিলেছ মতের, শ্রতিধাদ করেন 
নাই। একপ স্থলে কুমীরিল 'ধর্মকীর্তি 
ও বাক্যপর্ীয় রচিত র্ভৃহরির; পর-. 
ধর্ভী, অকলক্ষদেবের' সমসামিক্িক এখং 
অকলঙ্কদেধের শিষ্য . ধিদ্যানন্দ ও শতী- 
চঞ্ের কিছু, পুর্কাবর্তী। « অকলফটৈধ 
রাষ্ট্কুটরারা কষ্ঃল্লাজের ; সমগ্ে ৬৭8 | 
শকের প্র এবং ৭৮৫ 'শকের :পূর্ষে 
বিদ্যমান $ছিলেন ।.. সুতরাং -কুমাসিল- 
ত্ও সময় আবিভূ্তি' হইয়া বৈদিক 
ধর্ম প্রচ | করেন, তাহা 'অপম্ভব অহে। 
শঙ্করাচার্যর যখন কুমারিলের ং প্রসঙ্গ 
উত্থাপন ঝুঁ রিযাছেন, তখন: -শব্বরা চার্ধযও 

কের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। | ঘে এ সম্টর পরবর্তা তাহাতে সন্দেহ 
আবার কুমানিল, অকলঙ্কদেবের অষ্ট | নাই। ॥ টি ০৯ 2 
১ বডি মিনি ৃ 

্ আত্ম- পরতা। : 
মিলি এবং জন্মের, এরই ছইকে 

অবলম্বন: করিয়া, এই ছুইকে ভিত্তি 
করিয়া, দ্বিবিধ নীতি-প্রণালী পৃথিবীতে 
প্রচীর্িত হইয়াছে । এক প্রণালীর শিক্ষা 

 স্্শরৈর্হিত দেখিবার আগে আপনার 
হিত: দেখ) নতুবা আপনার হিত- ত 
সাধিত 'হুইবেই না--প্রয়ের হিতও হইবে 

শা. আর এক নল বলেন- আপনাকে 
: দার ভন ২৯৪ কর, তাহাতে পর্-. 

" এক দলের কথা, 

আতর এক ॥ আত্মানং' 'সততং' কে 

| ইল কথা -পঞের। অন্ত জীবন ধারণ 
॥ করিও (04৯৬ £০৫ 06673). একদল 

রর ১,০৬৯১৮০৯ আগের, শরধান ও 

কি অন্ত দল বলেন---জনমপরও। 
মহাপাপ। হিন্দু নীতিবিদ্ বলিয়াছেন-_ 

বৃক্ষং ক্ীণফলতাজন্তি বিহগাঃ শুদ্ধ সরংশারসাঃ | 

পুঙ্গং পঞ্ুর্ণাধিতং তাজস্তি মধুপাঃ জগ বনাস্তং মগাঃ 

নির্ব্যং পুরুষং ত্যজস্তি গণিকা-ষট্রপরিয়ং 'মস্ত্রিনঃ। 

সর্ব বার্থ ব্শাজ্জনোহতিরমতে ক্মাড়ি কো বত: ॥ 

ইহার, অর্থ-বৃক্ষ গগীণস্কল্: হইলে 
পাখী উড়িয়া যাক্স- সরোবর' শষ হইলে 
সারদ. চলিয়া যায়, পু্প, পর্ুযুষিত ০ 
হইলে অমর ছাড়িয়! যায়, বন্-দুঞ্চ হইলে 
জীব. সরিয়া যায়, পুরু ।নির্দিন: মুই | 

| গণিক্কাক় ত্যাগ করে) রানু, হইতল | 

ম্ত্রী অন্ত পথ ' দেখে ১ সকর্লেই “ত. ৃ 



এই: দীতিক বিরুদ্ধ কথা মেধ 
বর চার" করিয়াছিগেন,: এরং 

*ছরগন্ক,€কা মতেই ধর্মমত: বিজ্ঞানের 
উপর প্রতিক .করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ফেল তীকার শিষ্যেরা এখনও তাহা 
হাজীর কু রিতত্ছেন।.. ' কেউক্ুক এই “যে, 

(স্বিন্ পনার্থতিরত1 'ধর্শ প্রচার করিয়া” 
ছ্িলেম):তাহারই: শিষোরা, সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরস্থবপত্ুরণে রত |: 
সে যাহা হউক,. বিচার্ধা এই যে যে, 

আপ্মত্যাগৰীত্তি এঅস্কষ্যের,পক্ষে অবলম্ব- 
 নীক্-.কি না৮ বিষয়টা অতি. গুরুতর; 
নেইন্জস্ত ইহার - পুঙ্বানুপুঙ্ঘ বিচার হওয়া 

' উচিত আমাদের যাহা! বক্তব্য আছে, 
তা! আমল! বলিতে. চেষ্টা করিতেছি, 
জন্তরূপ ; বক্তন্য কিছু থাকিলে তাহা 
গুনিতে গ্রাইলে-ন্থথী হইর। আমর! 
অরিলন্বাঙ্গিত 'জত্য প্রচারের অহঙ্কার 
হাগ্সিনাও-বাঁদ, খতিব: বিানাজার 
৮০৪৪৪ [ভিত . 

; দ্বন্দের. পথম কথা চা যে. 
জামির) ব্আস্ধ-প্রকটন, আত্ম-সমর্থন, 

 ফে'জগীতেক-গ্রাধঙ্গ ও প্রধান নিয়ম, তাহা, 
গত মকুষা জানত. বণিয়! নহে, অগরতের 

: স্কাই, €দিপায়ানগ৮ ভুরষ. গ্রহণে 
শী কল, প্রদপ্রাস্তলের: অন্ত আপ 

নারে র্িজ-কারে না) কুন্ম: কখন 
কুষ্ুমাক্ন্ের মুখাচান্িয়া/আপনার প্রস্ভু: 

* উন মংগূর্ণতী ম্জুভিভ করে ন13 ধুমকেতু 

শাকিরা কাতর লও গ্রহ. কখন গ্রহাস্ত- 
| রেরাল রতি? লি [গল কক্ষপথ : ছাড়ি 
[পরা ১দুঙ্ছি. অন্ান্রিশ্যে -চঞ্চলচ 

আনলেন -্াগন টুর ড়া | 

জল বামাও এক কার, 9. হা 

আত্ম-পরায়ণতা মনগযোযর 

করিবার পথ নাই। 
তাহারা বলেন যে, জীব ,'শ্বভ।বতঃ 

কখন বিপ্লব পরিহারের স্ব, জোপলার | 
কার্ধ্য কজিরায় ৬ পুরে কাভিয়া, থাক 

: আবরশ্বীক |. 

রাডার কা ক্রি রনি শত জুল এড 

৬ ৪ . 

০ আনা । | | ১৯ 
শে 8. হক খা, আদ ন্ -৫ 

| উমুক্ত,: উৎফুর ; অগতকেও গুতা 
-€তামাক়. আনন্দোতমবের. সহংযরূপে 

পাইতে:. ইচ্ছা .-কর) কিন্ত জগৎ*ত 
"তোমার মুখ পানে চাহে নায় ঘ- বর্ষদ 
করিতে ছাড়ে না, অন্ারশ্তা অন্ধকার 
কল্পিতে ভূলে না, তোমার অন্ত জগতের 
কেহই আপনা সম্বরণ করে না।:- তুষি 
হপ্স ত চুঃখ ভায়ে কাতর, অবুসনপ, “মৃত্ত- 
গ্রাস; কিন্ত তথাচ চক্র উঠে, নক্ষত্র 
ফুটে, জ্যোতন। হাসে, বায়ু ফেলে, লন! 
ছুলে, কোকিল ডাকে, মানুষ হাসে, 
নাচে, গায় 1. আত্ম- এ্রকটন. জগতের 
প্রধান নিয়ম |... 

যাহারা পরার্থপরানীতি প্রচার করেম, 
তাহারাও এ কথা স্বীকার কারন যে, 

প্ররুতি-সিদ্ধ 
ধর্ম, কেনন। এরূপ স্প্ সত্য অস্বীকার 

কিন্ত সেই সঙ্গে 

আত্মপরায়ণ -বটে, কিন্ত এই আত্মপরতী 
পশুধর্ম। .মানবেন্ধ .নায়ত বিবেক 
বুদ্ধি-সম্পর্র-জীতের. কর্তব্য . য়ে. এই, পঞ্ত 
বৃতির উন্মুলনের জন্ত- সর্বাত্তঃকরণে 
প্রয়াস করে । ইছাক্স উস্মুলনেই; মচষ্যত্ম-- 

ইহাই পুরুষার্থইহাঁই ধর). ৬ 1 

কথাটা বড়ই গুরুতর । :. সেই ভন্ত 
, ইহার তন্ন তন্ন বিচার হওয়া! উদ্জিত।: এস, 
: দ্বিচার হার্বার্ট 'ল্টৌনসার: প্রভৃতি ইউ- | 
 কাপীয় ঠাণ্ডিতগণ করিয়াছেন এ-বিরয়ে 
আমাদের: বাহা বজবা আছে, তায হব 
 প্রবদ্ধো প্রাকটিত হইল;।.. রি 

 এতক্সদ্বদ্ধে 'পরখম ক পরই ্ে 

জীবন রক্ষা! র্যতীত- কার্য 

করা সম্ভব )হুম্ব-: ন.1, জাপনাতর) রক্ষা | 



খাস সম্ভাবনী, তাহ আত্মহত্যার অপে- 

| ক্ষতি হইতেও পীরে, না হইতেও পারে? 

রি ক; ই বা এবং 1. 

আঞ্খাপহ্কির অপতরাস্মক' কার্য: পাল | 
ধিংক্যবহত্যা। প্রায় গ্রক কথা |: বরং 
ইহা বলধা: থে, -যেক়াপ জীবন রর 
নীতি আঞাশক্তির 'অপটন ঘটে বা -ঘটি- 

উন্নতি হে? অর্থাৎ- উল্নতি-হইস্াঁছে 
আত্মপূরতায়$ উন্নতি ইইবে আঁ. 
পরভায়।, : ইছার বিপরীত. পথ অবলঙন 

করিলে ফলক 'যে.বিপরীত হইবে, জাহা 
'সহজেই অনুষূনয়। - ধক এবং অপুলীনে | 

১ সকলই ৮৯ হ আধ শিহহেলার 
সই বি 

উপরে ধ খা গেল, তাহা হইতে 

[| গও কষতর পাপ 1 7 আত্মহত্যার 
| আপপারই লোপ:হয়-নাহাতেদমাজের 

(কিন্তু শক্তির অপচয় কল ব্যঞ্চিগত | 
 পাঁপ মছে-ইহ। একটা সামাজিক-পাপ। 
1 বৈজ্ঞানিঞ্বিবর্তনবাদে ধাহাদের বিশ্বাস 
আছে; আবং উত্তরাধিকার নিক্ষম ধাহার 
বিশ্বাদ করেন*-বিশ্বাস- না" করিরার 
আক উপায় নাই*--তাহার! জানেন: যে, 
মাচুষের উৎকধপকর্ষ বংশাবলীতে সঞ্চা- 
করিত হক্স।।- আত্মাবহেলাক্ন ঘেশক্তির অপ- 
চয়।ঘটে, তাহ1কেবল আপনাতে পর্ধয- 

| বধিত-হয়.না, বংশাচ্ক্রমে তীহা- উত্তরী- 
| ৯৮ সুতরাং যে জীঘন প্রগঃলী 
| আক্মক্ষির.ক্ষয়কারক, তাহা!” কেবল 
প্র বযক্চিগত: পাখ মে, সামাজিক পাঁপ। 
' আন্মাধছেল! : ষে'. ফেবল “ব্যক্তিগত ও 

সামাজিক: পাপ “নহে, পরস্ত- কাতীয় 
| পর্ষপ, একটু 'তলাইঙ্গা: বুঝিলেই :তাহও 

॥ হাগলম-হম।এ-ব্যজ্িগত সন্বন্ধে যে।কথ। | 
বলা ।গেল১-)জাতিগত- রক্ষার-.উপাক্স | 
সন্বন্ধেও- সেই কথা বল! বাঁ ।' রিজ্ঞান 

বন্ধন শ্বকীর পাক্ষিবারিক'অশাস্তি আীধং 
ছুঃখ; এবং" ইহার দুর ফল, সামাজিক 
বিশীর্শতা, ।গ পর্িণাম-জাতিগত খ্বংশ+ 
চ্ছতরাং অ্থা, আত্মত্যাগ, - আত্মহজাহ 
ত.. বটেই; "তাহার উপর সমাঞ-ক্রোহ 

এবং. জাতি-দ্রোহ। অবথা আত্মত্যাগ 

কেন, তাহার অনিষ্টকারিভার ' দিকে 
দৃহিপাত করি না, বা -দেখিয়াও দেখি'না, | 
তাহার প্রধান কারণ এই যে, প্রচলিত্ঠ. 

1 ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ ধর্দ-বা নীতি রুপালী, 
অনিষ্ট-গর্ভ হইলেও । মাছৰ সহজে তাহার 
বিলোপসাধন বা বিক্ষদ্ধে 'এন্ভাঈমাঁন, 
'হইতে ইচ্ছা “করে ।ন11? “এপখানতীত 
 ৫কাননীতি: প্রধালীর অক্ষ পপ 

& খাই কথ! বঙ্গেযে/-বেক্ধপ ,কার্যের,আারা ৮৮৮৬৪ ০৮ ক ডি ইক দি ৃ 

| রানির শিং হাঃ, ই লেই কার্ধই -উ্বণিক-হিসাবে হ আক্বপযত। দোকী-- 
গু কক ঃ এভিত 327 রহ 'হগুয়া। সুনে হয় ?. ৰ 

রে নু বে: ৰ রূপে সর্বরখী অবলবলী, ভাব মেরা গা. 



রত ্ স্ঞী পে ছাল, 
তা তে সঙ্গেহানা খীকিলৈও : 'তর্থিষয়ে 
ছুই একটা কথা বলা” খাউক শক্তির 
অগচগ্গে বুঝায়” এই) ্যাছাপতুমি ; ূ 
সহজে ৩ সানঙ্গে ককিতৈ- পারতে; 

| তীঙা করিতে বড়ই আাস ও” বিড়ম্বসা 
সহ করিত্িহইবে-এবং এতটা করিও, 
বাসনা বা আধর্শাহিকপ কফ করিতে 

| পাঁয়িবে লা; তাঁহী 'একরূপ মিঃগনৌহ। 

কারে 'জীবশাত্রেক্সই আনন্দ । 

জট সস সিসি এ 2 

 ভীস্মি্শভির সহজ, গুতয়াধি প্রফুল্ল ব্যব- 
আত্ম: 

: শক্চিতক' টোঁদিয়চি: বুনিয়াওঁ " অভীন্দিত 
 ক্ধপ সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলে জীব- 
মাশৈরই ছাখা যেজীব: আতরক্ষার 
' -হুন্ধ করিয়া সহজেই কৃতকার্ধ্য; সে 
জীব যুদ্ধ কদিতে: বড়ই - প্রফুল্ল এবং 

| অগ্রককর ।ঘে জীধ পলায়ন করিয়া সহজেই 
| শক্রর'কবল এড়াইতে- পারে, তাহারা 
(শত্রুর সুখ হইতে পলায়নে প্রফুল্প তা অগু- 
(বের পক্গিতর্ধ দের ইতত্স জীব-জগতে 

£ ফেনিরম পতা, মানুষের ভিতরেও তাহাই 
দেখা, যায়। যে মানুষ যাহা 'ভাল 

| করিতে পারে, সে. তাহা! সহজেও করে 
] এবং আগ্রহ সহকারে করে) কেননা 

সাহান্েই তাহার সচ্ছন্দতা ও প্রফুলুতা ৷ 

| হে বিষয়ের সম্পাদনকল্পে তাহার 'উপ-- 
যোঁগিত। নাই, সে তাহ। দায়ে ঠেকিয়। 
“হন্তত কষ্টের সহিত করে, এবং অতি 
| কষ্টে স্কারিয়াও অফতকার্যাতার. বিড়ম্বনা 
ৰা কোগ, করে। ১০০০১৬৪ আত্মত্যাগ, | 

 শ্রশ্ঝ একটা লোক « দেখিতে পাওয়া 
ফা শরীরে হ্বাঙ্োর উত্থাপ, খুখ 

েঁ যেখানে যা, বেখালে, থাকো, একটা 
আননোর পহরী তাহার সঙ্গে সঙ্গে হায় 

একটা বিষাদের - "কালিমা তাহার 

৷ নিবিয়া গেল,-_কাক্যোন্স শোত বন্ধ হয় 

প্রকুল এরাত্রে যে অকল্মাৎ মেখাগমে 

[-কোৌঁখাক্স মিলাইয়া গেল। ইহা থে এই |. 

তাহা নহে। অগ্থুসন্ধান করিলেই দেখিতে 

পরতার দিকে যখোচিত দৃষ্টি রাখিয় 

হ্ঠ 

খে আরুগেফার তাহা বায কাপে . 
গহজেই উপলদ্ধি হয় । .: 72... 
+ডাহাক্ষপন্ন ধর পরের হও): অধরা 

আশ্বত্যাগে যে নিজে অপ্থুধী- হইত হয়, 
তীহাদেখা গেল যে নিজে; আনত, 
মৌজপরক্ষে ভুধী করিতে: পাতে লা। 
ক এব$ 7 সখ, :স্সনেকটা সংক্রামক । 

প্রফুযতার উচ্ছাস, চক্ষে হানে উচ্ছবাস-- 

প্রথংখাকে। : এ্রইন্ধপ লোককেই দিত্য 
ব্যবহার্য -বাঙ্গালার  “মজলিশি”*-লৌক 
বলে ।. আক একজপ লোক দেখা যার. 

্রস্কাীতির সঙ্গে জড়িত--.ভাঁহারা যেখানে 
ষায়, একটা অপ্রাফুল্পতার ঘন্ান্ধকার খে 
গঙগে করিয়া লইয়া যাঁক। -: এমন অনেক 
সময় দেখিতে পাইবে ' যৈ,. “কোন: স্থানে 
আননের হিলোল : হিয়া কাই? ছে, 
কিন্তু প্রকট লোক আসিল,আয়। সব. 

রহ আলোক: প্রীত) বহজনাঁধীর্ণ | 
রঙ্গমঞ্চে যেন অকম্মাৎ শেষ 'যবনিক। | 

জব: ঢাকিয়া। গেল, মুখের প্রকুল্পত . 

দ্বিবিধ লোকের ক্ষমত্য তারতমোগ ফল, 

পাইবে ফে এরশ্রেধীর লোক আত্ম-:] 



২ক্ক 

জগনাকে অক্ষুন্ন রাখিতে: সমর্থহইয়াছে-+ 

আর একশ্রেণীর -€ল/ক  ঘেরপেই হউক, 
আত্ত্যাগ করিয়া 'আগালাকে 'বঞিত ধর্মপদ ৰাচ্য- হইতে পারেনা... কঃ 

 ক্রিস্জীছে:ত বটেই--তাহারউপর-কআপ- 
নক সুর্খাপধোগিতারও-বিস্ক করিয়াছে) 

| ধিতীষত?,.. জ্গাস্বাবহেলায়. কবল -ষে 
( আত্মবিহীদতার .. নংক্রমণ হক্স) তাহা 
| নহে বারহেত লধন্গের শক্তিও কমিয়া 
সাক্ক।.. পরের -হিত্ব করিবার -আগে 
ইঃ আাকহীক ' যে) পরেন, হিত 
সাধদের উপকরণ সংগ্রহ কষা, চাই--১ 
আর্থাও, স্বাস্থ্য: চাই; ধন, চাই, বিদন্য। ভাই,.. 

বে১বাছা সার্কদনীন.হইতে পাতে ও 
বা হইলেও. অনুক্পৰ, হয়ঃ. তাক! কঞ্জনই 

 এই.-মে, পরার্ঘপরতা, সার্বজনীন হইলে 
সম্ভব. হয় কিনা -'স্্তার কন্িত্ব 

_ খাকিবার পক্ষে গৃরীতারি: “কাতিত্ব আঁক 
স্বাক--গ্রহণ,. রুরিবারু€লাক-না 'থাকিচল 

লোক .দ্ান পরায়ণ হয়): তাহা হইলে ত 
গ্রহণ করিবাক্ক: লেঠক ২খাঁকে না) :মদদি 

গ্রহ করিবার €লাক:-থাকে১ হাহা, 
'হইলে ইহাই) বুঝায়. বৃ, পরার্থপরত্ার 

| বুদ্ধি চাইঠ এবং -কার্ধা ক্েরপোপযোগী |" অন্থশীলনে '্াস্্থরতার- বৃদ্ধি .অনি- 

উদ্দাম চাই. এসকল না৷ হইলো, 'পরেক় 
্ হিত.সাধনের - অনুষ্ঠান কর।ও অসক্ভব 

২০ সন এটি ক 

এ আশিিনিজ্রী * ৩০৯ 

অতএব পরহিত লাধনের 
পারগত।- পক্ষেও. ইহা! আঁবশ্তক।: যে; 
নিজের. দৈহিক, মানিক, এবং নৈতিক 
পূর্ণতা: রক্ষিত- কয় | ইহার: অর্থ__ঘদ্দি 
তু্ধি.. পত্রের হিত'নাধন: ভাল করিয়া 
করিতে. :চাও, তাহা, ছুইলে তোমাকে 

| আত্মপর কুইতেই-হুইবে |. 
ব স্িগ্ুথিষ্ট- এবং "আগন্তকোস্ত, উত্তর: 

ূ যেই এলিয়াছেন-ষে)পর়ার্থ- পরতাই ধর্ম 
| এই.উপলক্ষে এই.কথ্) ন্সম্মন্ধে, অংমাঁদের 

ার্্য ।.. অ্জএব: ইহা: বুঝা গেল .ষে 
এ গ্ররার্থ-পরুতা...কথনই সম্ভক 

কর্মে পর্বীতে উন হত 
রা কথা .. 

তবে কি মান্গষ কেবল (৪০ 
আত্ম-নিমঞ্গ, £হ আটৈমরসর্বস্ব' হইকে? 
তাহা! কে বলিতেছে ! যেমন সন্গুর্ণরূপে 
পরার্থপ্র, “হওয়া: অসম্ভব. এবং .হইল্ে | 

পৃথিবী, চলে লা, *০তম্নি দম্ুর্ণর়প 
আত্মপর হওয়াও -অসম্ভর. এব$ হইলেও | 
পৃথিবী চলে প্8$ কেন” কজন্ভক, কেক 
চলে নান কচি: যার টিকলি 

গা, বক্তবু আছে+ সে.কণ। এই | করিব |: 77 703 ১2৩ দি 
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হ৩ : 

হার। 

উঠা 1 

: প্রথম পরিচ্ছেদ |]. 

ই, বালিকা ও বালক | 

. একটা মনোহর: অই্টালিকার অস্তঃ- 
পুর সংলগ্র উদ্যানে; মুকুলিত .সহফার- 
তলে “দাড়াইয়,.এক বৃদ্ধ মৃগ-শিশু লইয়া] 

 €৫খলা করিতেছিল |: 
হৈম-ঘট, অন্য: হুন্তে আত্মুকুল ধরিয়া, 
একটা দশম বর্ষীয়া বালিক! স্থির হইয়! 
ঈাড়াইয়া বৃদ্ধের ক্রীড়া দেখিতেছিল। 

লক্ষি ত-দৃষ্টি-চাঞ্চল্যে একবার মৃগ শিশুর 
পানে চাহিতে ছিল, আর বার বৃদ্ধের 
করভারনমিতশাখাসংলশ্ব - মুকুলগুচ্ছের 
সহিত. মৃগশাবকের মৌধিক ভাব নিরী- 
ক্ষণ করিতেছিল। 

| বালিকার নাঁম নারায়ণী। ছোটিনাপ্র- 
] পুরস্থ অনস্তপুরের রাজ! বীরচন্দ্র সাহী 
| দেবের একমাত্র পৌত্রী। বৃদ্ধের নাম 
| রতন বাম়২স্বীরচন্দ্রের বিশ্বস্ত+ অনুচর 
] বালাসখ! ঘাঙ্গালী রাটীয় ব্রাক্ষণ। নারা- 
| রনী শৈশবে পিভৃমাতৃহীনা। মহারাজা 
| বাঁপ্সিকার পালন ভার.রতনের"করে সম* 
গণ করিয়াছেন।, পরের ধন করিলে 

 মারাযনী-বাচিয়া। থাক্ষিবে, এই আশায় 
_ পুক্রশোক্ষাতুরী মহারীণী'ত্রাহ্মপের করে 
* নাতিনী-- সমর্পণ - করিয়াছেন । : রতন 
 ব্বায়ের "আপনার বলিতে : ৫কহু নাই । 
কাজেই ঈর্ষাপরতন্ত্র বিধাতা নিশ্চিন্ত 

: ব্রাঙ্গণ্ক পৃদ্ধ “বয়সে এই আপনার 
ধন. দিয়া য়া জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
০৬১০০০৮৪০ 

নিকটে, এক হস্তে 

সিদু প্াঙ্চণের তপ, যপ, রর 
ঘাথ এখন এই ক্ষুদ্র কুস্দ 'কিঞকদম। 
বালিকা । 

, . নারাযণী বড় অভিমানিনী। খালি- 
কার কথায় কথায় অভিমান; কথার 

কথায় ধুল্যবলুগন, কথায় কথায় কিন্নর 
কণ্ঠে সপ্ন্বরের  বেলয় বঝঙ্কার । মাতা- 
মহীর সঙ্গে তার নিত্যই কলহ হইত । 
সেই কলহের পরিণাষ রূতনের পৃষ্ঠে যখন 
তথন সংরক্ষিত হইত ।_পৃষ্ঠ কর্ণ ও 
নাসিক] খন সমস্ত ফুলাইয়! উঠিতে 
পারিত না)তখন বৃদ্ধ নারায়ণীকে উদ্যানে 
আনিয়া পাথর লোফালুফি করিয়া; বড় 
বড় বৃক্ষের গুড়ি নাড়িয়।, শাখাভগ্ন 
রুপ্রিয়া_-কখন বা কৃষ্ণচসারের সহিত মল্ল- 
যুদ্ধ. করিয়া, তরু সঞ্চালনে পাদপাশ্রিত 
পাখীকুলের নীরবাবস্থানে বাধ দিয়া 
বালিকাকে ভূলাইয্মা দিত । . বুদ্ধ প- 
্তকাসিক বলবান । 

আজ বালিক1 পিতামহীর জপেরমাল! 
কোথায়ু ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই মাল) 
লইয়! বিবাধের কুত্রেপাৎ |. অপত্বাধের 
মধ্যে মাল! কোথা ফেলিয়াছিস বলিস) 
প্রিভামহী . নাতিণীর .মুখপানে- সতৃঘ 
নয়নে, চাহিয়াছিলেন |" পরই. .অপরাগ্ধে 
তাঁহার হুচারগাছি পক্ককেশ স্কানচ্যুত : 
হইয়াছে, গণুস্থল বালিকার, নখপীড়েনে 



'| প্রভাত বাড্যতিহত শিশির বিশ্দুর স্তায় 

করিবার লোক সংগ্রহ করিল।: 
নারায়ণীকে উদ্যানে আনিয়া, সর্ধংসহ 

পৃষ্ঠটদেশে বিচাঁরভার গ্র্ণ-করিয়া বালি-: 
কাকে শান্ত করিয়াছেন। বালিকার 
অভিমানভাঁরাবনত 'বদনকমলে 'অর্ধ- 
বিশ্ত্ষ লোচনজল, 'অরুণকিরণম্পর্শা 

শষ 

শোভ। পাইতেছিল। 
বালিকা দূর হুইতৈ সৃগশাবকের, 

ড়া দেখিতেছিল। ম্গশিগুর আদর- . 
পীড়ন তাহার বড় ভাল লাগিত ন1। 
সে নারাক্সণীকে *দেখিলেই দুর. হইতে 
আন্ফালন করিত, .অজাতশূঙ্গমন্তকে 
তাহার . উদর, পৃষ্ট বক্ষ কওুয়ণ করিত, 

ক্লসনা দিয়া কর্ণ, মুখ, নাসিকা লেহন 
করিত ।_-এক 'কথান্প হরিণ শিশু নারায়- 
ণীকে গুড়ের গাছ পাইয়ছিল। হরিণ 
শিশুর লারায়ণী-অঙ্গ গাল লাগিলে কি 
হইবে, নারায়ণীর তাহার আদর ভাল 
লাগিত না । তাই বালিক! দুরে দড়াইয় 
ছিল। | 

বৃদ্ধ কিন্ত বালিকাকে স্ুলাইতে 
যাইয়া আত্মরিস্বত: হইয়! পড়িয়াছেন। 
হরিণের সহিত থেল!. করিতে করিতে 
তিনি আপনার পন্ককেশ, ও তদ্বৎশুত্র 

| আাবক্ষলম্িত,শ্মক্র-বার্ধকের দেহোপকরণ 
ভুলিয়া গিয়াছেন। বালম্বভাবন্থলভ 

| চপলাতার সহিত এক একবার আত্রশাখা 
আকুষ্ করিয়৷ মগ শিশুর মুখের কাছে 

] ধ্বরিতে ছিলেন। ' বাগ্রতা সহকারে সে 
| যেমন মুকুলগুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইয়া 
] যে লন গরাকাঠ। দেখাইতেছিল, অমনি 

ৃ | কি ক্রিতে না পারিয়া বালিক। এ | 
| ব্বরে ক্রন্দন করিয়া! .নিজের পক্ষ সমর্থন ৫ 

ৃ 
ম্সতন : 

চপ মুক্লগুচ্ মহন! উৎক্ষিপ্ত হা চারি | ৃ 

কইতে মুক্তিলাত করিয়া শাখালগ পল্পব- : 
রাছি এ তার খাড়ে পড়িয়া, সে তাহাকে 
্ ইয়া, কিন্ত সকলেই একবাক্যে সরব- 

সর করিয়া পলায়ন নিপুণতার পরিচয় 
» প্রদান ' করিতে লাগিল । বৃদ্ধ একমনে 
এই বালোঙ্জিত ক্রীড়ার, নিমগ্ন ছিলেন।, 

হাকসরে স্বাস্যকাল | তোর সুখ ্থৃতি ূ 
আগে ভাঙবে পাঠাইয়া, মানব মনকে 
*ওতপ্লোত কারিযা, অলক্ষপদসধরে এমন 
করিয়। মানব হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার : 
করিস্, যে$সে সময় মানব স্বর্গের কথ! 
ভূশিয়। যার নৈয়ায়িক "পর্বতো। বন্ছি- 
মান” ভুলিক়, যোগী আত্মতত্বে জলাঞ্রলী 
দিয়া, বৈয়াকৈরণ “মুখ্যে ঢে ঢত্বমাগ্র,যু,ত 
বিশ্বত হইঙ্কা, ভৌগলিক উত্তর. দক্ষিণে | 
কিঞ্চিৎ চাপা কমলালেবুটাকে জগন্নাথকে 
সমর্পণ করিয়া, ইকড়ি বিকড়ি খেলিতে . 
থাকে। তঙ্কর সিঁদকাটা, হাতে করিয়৷ | 
প্রতিবেশি. ধনাঢ্যের গৃহ প্রবেশের পথ : 
খুজি! পায় না। বৃদ্ধিলোভী মহাজন : 
টাকার থনিস্ব্টী নিজায়ত্তে আনিম্বা : 
পেটিফাভ্যন্তরে সপ্তস্তর ছিন্নবলনের. তল- : 
দেশস্থিত ক্ষুদ্রবাক্স ভ্রমে ধরণীর পৃষ্ঠে | 
রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয়। প্রণয়িণী প্রণয়ী- 
প্রদত্ত নাঁকছাবীটী কুণডলে দোলাইয়া, : 
কোথায় ফেপ্রিলাম কোথাক্স ফেলিলাম 
বলিয়া নাসিক] অস্বেষণের :গর কবরী | 
খুলিতে থাকে । - যুবতী :বেলসুলের বাড়ী . 
যাইতে ফাইতে পথ ভুলিয়া রিয়া ০ টু 
ঘরে ফিরিয়া আসে । ও 

গুরু শিষ্যের কাছে, মম্তকাবন করে, : 
তরী স্বামীকে শ্রিশ্ব সম্বোধন “করিতে 

ধারে কণাবর্ষণ করিতে লাগিল। স্বগ্কবল 



“হাত ১৮ পেয়ে ানে ল্য চন শী 

ৃ ভঁলিক যায, পি 1, পুজের সধিত্ব কামন। 

কিন্ত হায়, সে কতক্ষণ! 
বৃদ্ধ আত্মবিস্থত হইয়া কিয়ৎক্ষণের ৬ 

জন্য নারায়ণীকে ভুলিয়া রহিলেন। 
ম্বগশাবক দেখিতে দেখিতে নারায়ণী 

: এদিক ওদিক এক একবার মুখ ফিরাইতে 
1 আরম্ভ করিল। 
: কামিনীতরুতোরণতলে কঈাড়াইয় একটা * 
। বালক তাহাদের ক্রীড়া দেখিতেছিল। 
. বালিকা 

 ফিরাইয়া, 

অদূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী 

এপ্দিক ওদিক . সেদিক মুখ 

চাহিয়া চাহিয়। চাহিয়া নারায়ণী সেই 

 জাগিল। 

দিকে অগ্রসর হইল । 
বালক তাহা দেখিল। অগ্রসর 

হইবে কি পিছাইয়া যাইবে ভাবিতে 
ভাবনার শেষ না হইতেই 

 দেখিল সম্মুখে নারায়মী। 
নারায়ণী বলিল “মুকু_” 
বালক থতমত খাইয়! গেল, উত্তর 

করিল না। 

দক্ষিণকরের আম্মুকুল ঘটমুখে প্রবিষ্ট * 
করাইয়!,» ছুটিয়া আসিয়! নারায়ণী বাল- 
কের হাত ধরিয়! টানিল। 

বালক কহিল-_“আমি যাইব না|” 
প্চল দোলায় হুলিব।” 

' শ্ছুলিব না।” 

শছরিণ ধরিব |” 
“আগাম ছাড়িয়া! দাও। ঘরে ফিরিয়া 

ঢু যাই। 
_. বালিকা ঘট ফেলিয়া দিয়! ছুই 

হন্ডে বালকের এক হস্ত সবলে ধরিয়1, 
আকর্ষধপ্ করিল। বালক বলিল “আমান 

) ছাড়িয়া দাও।” -বালিক! বলিল “ছাঁড়ির |. 

তরুলতা পুম্পবন নিরীক্ষণ, 
করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পুইল। 
 বালকও অমনি তরু অন্তরালে লুকাইল। 

৫ 

ন।--কথনই ছাড়িব না। তুমি আহ 
সঙ্গে চল ।” * 

বালকের বল লোপ পাইল নারীর” 
_ পীর সহিত ধীরে ধীরে কুঞ্জের বাহিক়ে 
আসিল। 

বৃদ্ধের স্রথস্বপ্র ভাঙ্গিয়া গিরাছে। 
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন নারার়ণী 
নাই । ভাকিলেন ঞনারায়ণী” ৯ নাক্ায়ণী 
বলিল “০কন ?” বৃদ্ধ দেখিলেন নারা- 
রনী মুকুন্দের হাত ধরিয়া "রহিয়াছে। 
বালককে দেখিয়যই বুদ্ধের লোচন ক্রোধ- 

“রাগরঞ্জিত হইল । গস্ভীরস্বরে ডাকিলেন 
*“নারায়ণী” ! 

সেই গ্ভীরম্বরবন্কাঁরে কানন প্রতি- 
ধনিত হইল) বালফ স্তম্তিত হইল। 
তাহার করের দৃঢ়-বন্ধন- মারায়ণীর 

. কোমল করাঙ্ুলি বলয় খুলিয় গেল। 

বৃদ্ধ আবার বলিল ণ্চলিয়৷ আয়”। 
মুকুন্দের মুখ ভয়ে শুকাইয়৷ গেল। এক 
এক পদ করিয়া! পিছাইরা যেই একটু 
অন্তরালে পড়িল, অমনি ছুটিয়৷ পলাইল। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

ভোগাভিলাষ। 

মুকুন্দ বীরচন্দ্রের দেওয়ান আনন্দ- 

দেবের পুক্র । আনন্দদেব রাজার আত্মীয় । 
প্রথমে রাজলংসাঁরে সামান্ত চাকুরী 
করিতেন । পরে কার্যাকুশলতায় রাজাকে 

তুষ্ট করিয়! দেওয়ান হন। 
বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অল্প বন্মসে 

মার! পড়েন। পুজ্রবধূ ব্বামীশোক সহ |]. 
করিতে না পারিয়৷ অল্প দিনের ভিতরেই 
তাহার অন্থগামিনী হন।. রাজা, পুত্রের 

€& ৪ ) 

শু ফন রা 



_তাহারই কাছে থাকিত'। . সে বিজ্ঞর্তী- 
পরিচালিত হুইয়! রাজা কখন কাধ্য 

«করেন নাই ।. . 

সবত্যার পর, সমুদায় রাজকাধ্য-ভার 
আনন্দদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া ধর্ম 
কার্ধ্যে মনোনিবেশ করেন। স্থির 
করিক্ন। রাখিলেন মুকুন্দের সহিত পৌত্রীর 
বিবাহ দিবেন। 

 আন্ন্দদ্দেব অত্যন্ত কুটনীতি বিশী- 
রদ ছিলেন। রাঁজকারধ্্যের সমুদায় ভার 
পাইয়! কাহার রাজ! "হইবার ,অভিলাষ 
হয়। সেই উদ্দেশে দেওয়ান, ইংরাজের 
সহিত ঘনিষ্টতা করিলেন। বঘনিষ্ঠতার 
ফলে তাহার খুব মান যশ প্রতিষ্ঠা হইল, 

হওয়া হইল ন1। 
দেওয়ানকে কেহই চিনিতে পারে 

নাই। চিনিয়াছিগ কেবল একজন। 
সে ওই "বাঙ্গালীব্রাঙ্গণ রতন। রতন 
অমানুষিক অন্তপূষ্টি বলে যে, আনন্দ- 
দেবকে চিনিয়াছিল, এমন কথা বলিতে 
পারি না । £স চিনিয়াছিল আনন্দদেবের 

' আনন্ঈদেবের হস্ত হইতে রাজকারধ্যভার 

,আনন্দদেবেরঞ্ সাধ্যাতীত । রাজা! ব্রাহ্মণ 
রাজার প্রভৃত্ব খর্ধ হইল, কিন্তু রাজ৷* 

পরামর্শ করিষ্ঠত গেলেন । 

ক্রমে রাজার চক্ষু টকা জি | 
বুচার, কিং কবলার, প্রভৃতি মহাপ্রভৃ- 
গণের আসা যাওয়া, নাওয়1 খাওয়া মগয়। 
দেখিয়। রাজার মনে সন্দেহ হইল। 

পুনগ্রহণের ভিলাষ করিলেন । দেখি- 
লেন কার্্যভাঁর পুনঃপ্রদান করা এখম 

রতনকে সর্ধাজ্ঞ বোধে তাহার সহিত 
রতন বলিল 

শক্তি আর ফ্কিরিবে না । রাজ্যতার রাঘব 
বোয়ালে গ্রাঙ্গ করিয়াছে । রাকা! চারি- 
দিক শূন্য দেঁখিলেন। রতন সংসারের 
সকলই অনিষ্্য বোধে, রাজাকে সেইমত 
বুঝাইয়া ধর্ম্টে মনোনিবেশ করিতে বলিল। 
বলিল যখন মরিতেই হইবে তখন রাজ্য 
থাক না থাক] উভয়ই সমান । অবশ্য 
এ কথায় রাজ। তুষ্ট হইলেন না। এ কথায় 
কেই বা কবে তুষ্ট হইয়াছে? রাজার, 
নির্বোধ ব্রাহ্মণের কথায় মন মানিলন1; তা 

ন। হইলে বার্ধক্কে আবার তীহার ভোগা- 
ভিলাষ কেন? রাজ্য রাজ্য করিয়। প্রাণে 
এত অশান্তি কেন? মাঝে মাঝে রাজা 
রৃতনকে দেখিলেই প্রতিকারের পরামর্শ 
করিতে চাহিতেন। রতন সাজী দেখাইত 
ফুল দেখাইত, ফল দেখাইত, বদ্ধাঞ্জলী 
দেখাইত, আর আকাশ দেখাইত। আর 
বলিত”_মহাবাজ মণি বিসর্জন দ্দিক্ 
কাচে এত লোভ কেন ? বৃদ্ধ বয়সে পুজ . 

হারাইয়! তুমি উদ্মাদের স্টার এ ফি করি- 
তেছ?” রাজার. মনে শান্কি টি না। 
রাজ ক্ষিপ্তবৎ অস্থির, হইলেন: ৮ 

টেরচা আখি দেখিয়া । রাজার সঙ্গে 
তাহার দেখা হইলেই বলিত, *টেরচ। 
আখ, কোতা। গরদান তাংপিসানি, বদ- 

মাইসকো। ওই নিশানি”। রাজা সরল 
হৃদয় ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়! হাসিতেন। 
কিন্ত কথান্ুুযায়ী কার্ধ্য কখনও করেন 
নাই। 

যাহাই হস্টক রতন যাহা ভাল 
বুঝিত, তাহ। মুখ ফুটিয়া বলিতে ছাড়িত 
ন11.. আনন্দদেবকে. দেওয়ান. করিবার 

| সময়েও প্রতিবাদ করিয়াছিল। রাজ- 
| কার্ষের সমস্ত ভার. দিবার সময়েও 
| আপত্তি তুলিয়াছিল। কথায় কথায় 
| বলিত,.“সরল- কুটীল চিনিতে বাঙ্গালী 
] যেমন পারদ্শা, ভরতের মধ্যে এমনটা 
1] আক্ক- কেছই নাই”। ভাহার বিজ্ঞতা 



ব্তন সর্ধদ্বা রাজার সঙ্গে থাকিতে 
পারিত না। রাজকুমারী নারায়নীকে 
লইয়া! তাহাকে মাঝে মাঝে এদিক সেদিক ** 
বেড়াইতে হইত । নারায়নীকে ছুগ্ধপান 

" করাইতে হইলে তাহার সাহায্য প্রয়ো- 
জন হুইত। কাজেই রতনকে মাঝে 
মাঝে রাজার নিকট হইতে অন্তাত্র যাইতে 
হই। কিন্ত রতন 'বুঝিরীছিল, রাঁজার 
নিকট সর্বদা অবস্থান তাহার একান্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়। পড়িয়াছে। 

ব্রাহ্মণ সকলের প্রিয় ছিল। 

ছিল না কেবল আনন্দদেবের। শ্রতন 
তাহ! বুঝিত। রতনও তাঁহাকে দ্বণ! 
করিত। আনন্দের কুটীলাচরণে ব্রাহ্ম- 
ণের ঘ্বা, শেষে বালক মুকুন্দেরও উপর 
গড়াইয়া ছিল। রতন নিকটে থাকিলে 
আনন্দদেক রাজার কাছে আসিতে 

সাহসী হইতনা। যখন না থাকিত তখন 
চফ্ষিতের মত আসিয়া রাজার কর্ণে ছুই 
একটা গুপ্তমস্ত্র ঢালিয়! যাইত । আপনার 
নির্দগোষিতার প্রমান দিত ও প্রতিকারের 
ছুই একটা! পরামর্শ করিত। দেওয়ান 
বুঝিয়াছিল, রাজাকে কিস্তিদিতে ভাড়া! 

॥ করিয়া উচ্ছৈঃশ্রবা আনিয়া নিজেই চাল- 
মাত হইতে বসিরাছে। এখন নিজে 
ছাড়িতে চাঁছিলে, কম্লি ছাড়িতে 
চাছে নাঁ। নিরুপায় হইয়া দেওয়ান 
প্রতিকারের পরামর্শ করিত। আর 
রতন আসিবার পূর্বেই রাজার নিকট 
কইতে চলিয়া যাইত । 
* বতনকে এত ভয় কেন ?, স্ববাষ্ে, 

'| গ্রজামগ্ডলী মধ্যে অগণ্য সেনা সহায় 
|| দেওয়টনজীর একক ব্রাঙ্গণকে এত ভয় 
| কেন ভয়ের অনেক কারণ ছিল। 
| প্রথম কারণ | প্রথম কারণ পূর্বেই বশিয়াছি। ত্াক্ষণ 77 ____ বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ 

প্রিয়, 

 র্হার । ৭ 

ওপন্তাসিক বলবান। দ্বিতীয়__সরল 
হৃদয় ব্রাঙ্ষণ সদিচ্ছাপ্রণোদিত * হইয়া 
কার্য করিতে শৈলের বাধাও গ্রাহ্য 
করিতনা । ব্রাহ্মণের মরণের ভয় ছিলনা, 
হৃদয় প্রশ্বরিক বলে বলীয়ান ছিল। 
তৃতীয়_-বাক্গণের তিন কুলে কেহ ছিল 
না.্কীদিবার কীদাইবার লোক ছিল 
না, চতুর্থ অর্থের "প্রলোভন *ছিল' না; 
এই কারণ চতুষ্টরে ব্রাহ্মণ কিছু নির্মম 
ছিল । ত্রাঙ্গণের ক্লোধোদ্দীপনে কিছু 
জীবনের আশঙ্কা*থাকিত । অবশ্ঠ ব্রাঙ্গণ 
কথন নরহত্যা করে নাই। কিন্তু তাই 

৷ বলিয়া লোকের আশঙ্কা দূর হইত ন1। 
পঞ্চম কারণ ব্রাহ্মণ সর্বদাই অস্ত্র শঙ্কে 
স্থসজ্জিত থাকিত। অবশ্ ব্রাহ্মণ আয়- 
সান্্র কখনও ব্যবহার করিত নাঁ। কিন্তু 

ব্রা্ষণের নখ হইতে মুখের কথাটা 
পর্য্যস্ত অস্ত্রের কার্ধয করিত। অনস্ত- 

পুরের আবাল বণিতা কৃদ্ধ সকলেই 
জানিত, ব্রাঙ্গণের চপেটাঘাতে একটা 
প্রকাণ্ড ব্যাঁঘ্ব প্রাণ দিয়াছিল। ব্রাহ্মণের 

হুঙ্কার গর্জভনে আরণ্যপিংহ ও ভয়ে গহ্বর 
প্রবিষ্ট হইত । ষষ্ঠ কারণ ব্রাহ্মণ সকলের 
প্রিয় ছিল। কিন্তু আনন্দদেব, রাজা হইতে 
প্রজা পর্য্যস্ত কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে 
পারেন নাই। স্বতরাঁং ব্রাঙ্গণের অনিষ্ 
করিতে, কিন্বা তাহার বিরুদ্ধে কথা 
কহিতে আনন্দদেক সাহস করিতেন না। 

কাজেই ব্রাহ্মণ যখন নিজ কার্য্যে যাইত, 
তখন আনন্দদেব আসিয়। রাজার সহিত 
ছুই একটা পরামর্শ করিয়া ঘাইতেন। ]' 
এইবূপ তিনবৎসর পরামর্শ চলিল। দেই | 
পরামর্শের ফলে রাজার ভোগাতিলাবটা . 
একটু পাকিয উঠিল। 



যায়, 

তৃতীয়, পরিচ্ছেদ । 
5. বিজ্রোহ।_. 

কিছু দিন হইল সোমরা কোল ছোট- 
| নাগপৃরের একজন সাহেবের সঙ্গে শীকার 
করিতে যাইয়া, অনার জঙ্গলে প্রবেশ 

করিয়া গাছের উপর একটা কি দেখিয়া 

বিকট চিৎকার কপ্িয়া অজ্ঞান হইয়! 
পড়ে। সাহেবের অন্তান্ত নঅনুচরবর্গ 
কারণ নির্ঘীরণে অসমর্থ হইয়া সম্ঞানে 
হাঁ করিয়া রহিল | গহাতী, চালকের 

প্রহার অগ্রাহা করিয়। একস্থানে দাড়া” 

ইয়। নীরবে মাথা নাঁড়িতে লাগিল। 

বাঘ বাহির হইয়াছে কি? সম্মুখে স্বর্ণ 
রেখার জল তরতর করিয়া বহিয়। যাই- 
তেছে-_বাঘ কই? পার্থে যতদূর দেখা 

দেখা গেঁল“-কেবল. গাছ-_বাঁঘ 

কই? সাহেব ,সোমরার মোহ প্রাপ্তির 

মর্ম অবগত হইতে পারিল না। ন] 

পারিয়া গোটাকতক 'বন্দুকের আওয়াজ 
করিলেন। বন্দুকের শব্দে বাঘ ভল্লুক যে 
যার বাসায় যাই! মরিয়। গেল। অন্থচর- 

বর্গ বিপদ গুরুতর ভাবিয়া! এসংসারে 

দেখিবার কিছু নাই স্থির করিয়া চক্ষু 
মুদিল। সোমরা স্বপ্পোখিতের ন্ভায় 

উঠিয়া বলিল--ওই হুজুর ওই” | সোমর! 
গাছ দেখাইল। সাহেব দেখিলেন এক 
প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ শাখায় একটা নরকঙ্কাল 
সংলগ্ন কহিয়াছে। 
£ সাহেব হো হো করিয়া হাসিল। 

পরে সোমবার পৃষ্ঠে চাবুক -লাগাইল। 
প্রহার .. মদিরামত্ত সৌমরা- পলাইবার 

|| পথ না পাইয়া গাছে উঠিল । - উঠিয়া! ত 

ঃ 

]. আনিল। 
সাহেবের আদেশে পেই কঙ্কাল পাড়িয়া 

সাহের- দেখিল, কঙ্কাল 

সমীরণ | ২ 

'ুবর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাহেব 
প্রথমে বিশ্মিত হইল । পরে আপনি কি 

*স্থির করিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিস দিল। 
সিসের কল্যাণে ও গুন গুন গানে আপ- 
নাকে আমেরিকার আবিধর্তা কলম্বসের * 
অবতার স্থির করিয়া, সেবারকার মত 

সেই শীকার লইয়াই নগরে ফিরিল।- . 
নগরে হঙ্সস্থুল পড়িয়া গেল। কমি- 

| সনরের হাতীট! দীড়াইয় দীড়াইয়া চীৎ- 

কার আরপ্ত করিল। ডেপুটী কমিসনরের 
* ঘোড়া জোতঃখুলিয়! ছুটিল। আর চেয়ারা- 
সীন, পুলীদঙ্ষর্ভতার বুট মৃত্তিক! .স্পর্শে 
আপনা আর্ছনি ঠকৃঠক্ করিতে লাগিল! | 

[ কেবাণীকুল ঞ্একম্থলে বসিয়! কি করিবে 
ভাবিয়া পাহিল না। শেষে নিরপায় 
হইয়া কবির: গান ধরিল। আসলকথ! 
সেই নরবঙ্কাল নুযুণ্ত রশাচী নগরীকে 
একদণ্ডে কোলাহলময়ী করিয়। তুলিল। 

র'াচি এমন হইল কেন? নরকঙ্কা- 1 
লের কি কোনও বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল? 
কঙ্কাল সম্বন্ধে কমিসনর হইতে আরস্ত 
করিয়া কোলনারী পর্যাস্ত সকলেই. কিছু 
না কিছু তর্ক করিয়াছিল। এ কঙ্কাল 
কার? কেহ্হাসিয়া ছিল, কেহ অঙজর 

অশ্রবর্ষণ করিয়াছিল, কেহ গোৌঁফে চাড়া : 
দিয়াছিল, কেহ বা কিছুই করিল ন!, 
কেবল কতকগুলি ভূতের গর করিল। | 

এ কঙ্কাল কার ? 
প্রত্ুতত্ববিৎ কতকগুলি দি সেই 

সময়ে কোলজাতির আদিপুরুষ নির্ধা- : 
রণ করিতে :ছোটনাগঞপুর গিয়াছিলেন। : 
তাহার রামগড়ের পাহাড়ে একখানা. 
পাথর.কুড়াইয়! সেইখানাই কা র্জাতির 
আদিপুরুযের ভগ্নাবশেষ -স্থির ক্লিরিক, : 
তাহার উপর চকমকি. চুরিতে ছিলেন.।. 
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সাহেব বহুমূল্য সুববর্ণশৃঙ্খলটী শীকা- 

রের সহায় 'হুইবে বিবেচনায়, নিজের 
কাছে রাখিয়া, কঙ্কালটী পরীক্ষার জন্য 
তাহাদের হন্তে সমর্পণ করিলেন । 

* .. প্রবলবেগে পরীক্ষা চলিল। কেহ 
কঙ্কালহৃদয়ভ্যন্তরে :গোলকের গান 

শুনিতে পাইলেন । কেহ বা শৃক্মদর্শনে 
দেখিলেন হাড়ের তিতপ্লের আণবিক 
কস্পন লম্বভাবে' না হইয়া আড়ে. হুই- 
তেছে।. স্থতরাঁং উহা গান নয় আদি 
কোলের. প্রতিভার আলো। 
মহাত্মা তৃষাঁর- সন্গিভ অস্থি-অঙ্গে মসী- 
বর্ণের ছায়! দেখিতে পাইলেন । 
“তখন স্থির .হইল এইটাই কোল- 

জাতির আদিপুরুষের কস্কাল। ছোট- 
নাগপুরের সোণার খনি কঙ্কালের গায়ে 
লাগিয়1, ভুলিয়া শিকল হইয়। কেমন 
করিয়। শালবীজে জড়াইগ়াছিল। শেষে 
মাটা ফু'ড়িয়! গাছের সঙ্গে ধীরে ধীরে 
উপরে উঠিয়াছে। ৃ 

স্থির হইতে হইতে হইল না। আর 
এক মহাত্মা. কঙ্কাল পরীক্ষা করিতে 
করিতে দেখিতে পাইলেন বক্ষপঞ্জরের 
পঞ্চম অস্থিত্তে একটা তারক অর্দ প্রত 
হইয়া ঝিকমিক করিতেছে । অমন 
সকলের ম্বত ফিরিয়! গেল । - 

অবশেষে স্থুবর্ণ শৃঙ্ঘলের সহায়তায় 
এবং দেশের জল বায়ু ও মানব চরিত্রের 
অকাট্য প্রমাণে স্থির হইল, ইহা চল্লিশ 
বৎসর পূর্বের কোন রাজার দেহকম্কাল। 
দার্শনিকের কুটাল দৃষ্ি আনন্দে উৎ- 

| সাহে ুক্ম হইতে হুক্্তর হইয়! সরল 
| হইয়া গে 1 ক্রমে দিব্য. চক্ষু ফুটিল। 
1 €কহ. ভারকার বামে কে, পি, কেহ 

দক্ষিণে এন, আই দেখিতে, পাইলেন:। 

কোন 

ভয় পাইতে হইয়াছিল'। * 

 রত্বহারব ২৯ 

কিন্তু মুর্খ যদি কেহ সেখানে থাকিত, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে,' হাড়ে 

: সেই সপ্তাহের কোন বিশিষ্ট সংবাদ- 
পত্রে নিয়লিখিত সংবাদটা প্রক]শিত 
হয় ;_-“জনার ভীষণ অরণ্যে বৃক্ষশাখা 
বিলস্কিত অনস্তপুরের " বিদ্রোহী ব্বাজা 
বীরচন্দ্র দেবের কঙ্কাল এতদিন আবি- 
স্কত হুইল-।. হতভাগ্যের মুখে নিষ্ঠুর- 
তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। *পাপিষ্ের 
করাকুলি-কঙ্কালেব শোণিত চিহ্ন এখনও 
বিলুপ্ত হয় 'নাই। চল্লিশ বৎসরের 
ধারা বর্ণেও সে কলঙ্ক গ্রক্ষালিত 

করিতে পারে নাই। বিষ্কৃত বদনের 

বিকট দন্তবিকাশ অবলোকন করাকস, 
সাহসী বীরপুরুষ হইলেও আবিষ্কারককে 

অতএব এবার 

হইতে কর্তৃপক্ষকে অন্থরোধ- করি, যে 
অপরাধীকে ফাসি দেওয়ার, পরিবর্তে, 
জীবস্তে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা প্রচ- 
লিত হউক। তাহা হইলে মরিবার পুর্বে 
হাড় কয়খান। জবলিয়া৷ যাইবে |, 

এই সংবাদ শুনিয়া ভারতের হিতা- 
কাজ্মী কতিপয় নেটিভ মেই কঙ্কাল 
দেখিবার জন্য ছোটনাগপুর যাত্র। করেন। 
কিন্ত হূর্ভাগ্যক্রমে কাহারও কামনা 
পূর্ণ হয় নাই। তাহাদের পৌছিঝার 
পূর্বেই সেই বিশ্বাসঘাতক নরকক্কাল 
কাশীপুষ্কর পলাইয়া আসিয়! টরণূর 
মরিসনের কলের চিনি পরিফার, কার্যে 
নিযুক্ত হইয়াছিল । | 

মহারাজ বীরচন্দ্র সিপাহী, বিাদে ৃ 
যোগ দিয়াছিলেন। দিনকয়েক ইংরাজ- 
দিগের প্রাণে উদ্বেগ তুলিয়া, স্বহস্ত- 
প্রজ্ঘজিত অনলে আপনাকে আনৃতি 



[গজ ৃ্ 

| দিয়াছিলেন। বিদ্রোহ পাস্তির- পূর্বা- 
ক্ষণেই “আপনার পরাজয় নিশ্চয় ুবিয়া 
রাজ! অরণ্যে পলায়ন করেন। 

- কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরিয়া বীরচন্ত্রে 
সন্ধান করেন। আনন্দদেব রাজাকে 

ধয়াইবার অনেক চেষ্টা ফরেন, কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হয় নাই। চারিদিকে 
চর্ম সুটিয়ণছিল: চারিদিকে ঘোষণাপত্র 
প্রচারিত হইয়াছিল. প্রভূত "পুরস্কারের 
প্রলোভন"দেখান হুইয়াছিল* কিছুতেই 
কিছু হয় নাই। নাগঞ্জুরস্থ কত অরণ্য 
আলোড়িত হইয়াছিল, পুলীসকর্শচারী 
গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল তবু বীর- 
চন্দ্রের সন্ধান হয় নাই। অনেক দাড়ী 
পুড়িয়াছিল, অনেক জটা মুড়িয়াছিল, 
অনেক সঙ্গ্যানী গৃহস্থ হইয়াছিল, অনেক 

গৃহস্থ সংসার অঁনিত্য ভাবিয়া গৃহধর্শে 
অলাঞপি দিয়া, পথে বসিয়াছিল, তবু | 

ন্বীরচন্ত্রের-লংবাদ মিলিল না। প্রতি- 
দিন রাচি নগরে দলে দলে কত বীর- 
চঙ্্র আসিতে লাগিল । কিন্তু নগরে 
আসিয়াই কেহ বালমুকুন্দ হইল, কেহ 
রীম হইল, কেহ দর্বলসিং পাড়ে হইল। 
কেহ বীরচন্্র হইল না। ভয় পাইয়! 
কত বৃদ্ধ শ্বশ্র সুগওণ করিল, চুলে কলপ 
লাগাইল। অনেক করিয়া যখন কিছু 
হইল না দেখিল, তখন পুলীস মর! 
বাধের পেট চিরিয়া, অস্থি অস্ত্র তর ভন 
করিয়া খু'জিয়া, অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিল। 
জ্রুসে' নানা লোকে নানা! কথা কহিতে 
লাগিল। কেহ বলিল রাজা পলাইয়! 
আসিয়া স্বকীক্স প্রাসাদ মধ্যস্থ একটা 
চোরকুটুরী'তে লুকাইয়াছিলেন। সেই গৃহ 
মধ্যে বহুকাল হইতে অবস্থিত একটা 'জা- 

গাজা ধরি ঠাই ডাই 

আপাদ মস্তক উদরস্থ করিয়াছে কেহ 
বলিল .রাজা স্ববর্ণরেখা সম্তরণে পার 

* হইতে ডূবিয়া গিয়াছে । তাহার প্রতি- 
. বেশি গণমূর্ধ হঃখীদাস স্কবর্ণরেখার জলে 
রাজার হাতের. আংটা পাইয়া একদিনে " 
ধনী হইয়া গিয়াছে । 'ফেহ' কেহ বা 
রাত! ব্যাপ্রমুখে প্রাণ দিয়াছেন এই কথা 
চতুর্দিকে প্রচ্ঠারিত করিল। যে ব্যান 
রাজার স্বৃতপু্ট দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল। 
তাহার গানের রোম উঠিয়া গিয়াছে । 
গাত্রদাহে স্থির হইরা শার্দ,লপ্রবর 
বস্ত্রণঃ-প্রতিকার প্রত্যাশায় আনন্দদেবের 
পৈত্রি ক অঙ্ভোক্তা হিতকামী হ্নূমান- 

-ংএর গৃঙ্ে চারিধারে নিশায়: দিশায় 
ঘুরিয়া কবে়াইত | ব্যাপ্র বোঁধ হয় 
কাহারও ক্ষাছে শুনিয়াছিল হনুমান- 
সিংএর বাটাঁতে বহুদিনের পুরাতন ঘোল 
আছে। গ্রইরূপে কথায় কথায় রাজার 
মৃত্যু সাব্যস্ত হইল । তখন কাহারও গৃছে 
লোষ্ট্ গ্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কাহারও 
গৃছের সযত্বরক্ষিত বরফি কে নিত্য খাইয়। 
যাইতে লাগিল। নিশাগমে বরাজপ্রাস!- 
দের সন্ফুথস্থ পথ দিবা যাইতে যাইতে 
ভেকির মার ফাণ ভৌ! ভৌ করিয়াছিল, . 
জানকীর বুক ধড় ধড় করিয়াছিল-_ . 
তাহারা বড়. সাহসিনী তাই সনীবন 
বাড়িতে ফিরিয়াছে । কেহ কেহ্বারাজার 
প্রেতাআ্সাও দেখিতে পাইল । রাজা মরি- : 

কাছে এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল 
না। কিন্ত আনন্দদেব কুঝিয় রাখিল বৃদ্ধ , 
রূতন রীরচন্ত্রকে কোথায় দুকাইকা 
রাখিয়াছে। .. 

বীরচজ্ঞের সব গেল'। পরম [হিতৈহী | 
বনের কথানস কাঁণ না দির ধশ্থ ভুলিয়া : 

বানের লাম কুলির, খু খসে 

রি 



রাজ্য রাজা মান মান করিয়া উন্বাত্ত 
প্লাজার সব গেল। স্বাধীনত। পরাধীন- 
তার প্রভেদ বুঝিতে অসমর্থ, কামন।- 

 ধীন রাজা সবনই্ করিল। ম্বাণীনতা- 
: “ধনে জন্মেরমত জলাঞ্জলি দিয়া অপঘাত 
' মরণের পথ প্রশস্ত করিল। রাজত্ব ত 
, গেলই, শেষে তিখারীও যে ধনে ধনী 
. সে ধণও রাজার রহিল না! অসহায় 
দ বার্ধক্যে জগতে স্থান রহিল না_জীবস্তে, 
সহস্র লোকের জীবনদাতার, লোক চক্ষে 
| অস্তিত্বই রছিল না। 

 ক্লছিল কি? রাজ্য ইংরাজে লইয়ছে, 
ধন যে পাইয়াছে সেই লইয়াছে। মান 
রাজার আশার সহিত অতলজলে ডুবি- 
যাছে। আজ রাজ প্রকৃতির ক্রীড়নক, 

 শার্দ,লের ভঙ্ষা, ছূর্বলের বধা, পিশাচের 
দ্বণ্য। তশ্করও রাজাকে ধরিতে পারিলে 

ধনী হুইয়। সমাজের নেতা হইতে পারিত। 
নারকীও রাজার প্রাণনাশ করিয়। পুণ্য 

সঞ্চয় করিতে পারিত-_-নরকের ভয় 

দূর করিতে পারিত-__দশজনকে ধর্ম 
শিক্ষা দিতে পারিত। 

পু অন্মজরা-বিয়ৌগ-মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে। 
গীত্বা মোহমক্সীং প্রমোদমদিরা মুন্সত্ততূ তং জগৎ ৪” 

. সন্থুখে প্রতাহ শত শত জীব জন্ম 
গ্রহণ করিতেছে, শত শত প্রাণী মৃত্যু- 
পাশে, আবদ্ধ হুইয়! ইহলোক হইতে 
অস্তরিত হইতেছে ; যৌবনের বিকচ- 

প্রন্থববৎ কাস্তচ্ছট। ..জর1 ও বার্ধকোর 
বিকট, তুঘস্যতাক্ষ পর্যবসিত ভুইতেছে; 

5 4২ চোষ রক্ষা । 

শর্িহিল দারিদ্র্যে নিশ্পেষিত হইবার, জগ্ঠ, 

' ভাগিনী সর্বস্বহীনা' একাকিনী অনা- 

ও 

শেষ রক্ষা। 
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গজ ১ 

এমন হতভাগ্যের সংসারে আপনার 

বলিবার রহিল কি? রহিল তিন 'জন। 

অনাহারে কক্কালাবশিই হইবার জন্য 
"কি ছিলাম, কি হইলাম, কেন এমন 
হইলাম”-_ভাবিয়। ভাবিধ। দিবানিশি চক্ষু 
জল ফেপিবার জন্তা, স্বামী পাপের ফল- 

থিনী বর্ষিসসী রাণী মধুমতি। আর 
রহিল পিতাঁমহীর নয়নে নয়ন রাখিয়।, 
কুয়াসা প্রহুতা »উন্মেযোম্মুধী কমল- 
(কোরকসম! বালিকা নারার়ণী। আর 
রহিল রতন। 

আনন্দদেবের ইচ্ছা ছিল রতনকে 
কোনও প্রকারে বিদ্রোহাভিযোগে অভি- 
যুক্ত করেন। কিন্তু বিদ্রোহের সময় 
রতন তিন জন সাহেবকে দ্বারণ বিপদ 
হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া আনন্দ- 
দেব সে কার্ধে অগ্রসর হইতে সাহস 
করেন নাই। কিন্তু অন্তরালে থাকির! 
তাহার কাধ্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিতে লাগিলেন। 

সুখের সদন, শান্তির নিকেতন, -গৌর- 
বের দ্বীপ্ত গগনর্পে এককালে শোভ। 
ধারণ করিয়াছিল, আজি তাহা! শোকান্ধ- 

কারে ব্যাপ্ত; তথাপি কাহারও ভস্ 

নাই ! মোহ্ময়ী মদিরা পান করিয়। 
জগৎ-সংসার এমনই উন্সত্ব হুইফ্বা পড়ি- 
যাছে। কেহই প্রকৃত অবস্থা একবার 
ভাবিক়া দেখিতেছে- না। . একদা! এই 



গছ স্ীরপ রর 

| হুইক়াছিল। তিনি 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিপুল রাটজা- 
' শ্বর্ষা, অতুল বিষন্ন বিতব, অন্থুপম যৌবন 

সৌন্দর্য )১--বামে নিফলঙ্ক লাবণ্য-প্রতিম। 
 €প্রম্ময়ী বনিতা, ক্রোড়ে ম্ব্গীয় সোবু- 

মার্যের আদর্শ শিশু তনয়? তাহার 

কিপের অভাব? তথাপি শাকা সুধী 
হইতে পারেন লাই 1 যে মোহান্ধকারে 
জগতৎসংসার ব্যাগ, তাহা তাহাকে 
আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, সেই অন্ত 
তিনি নিজের ও সম্গগ্র মানবসমাজের 
প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? 
সেই জন্ত তিনি গভীর মোহ-তিমির 
স্বহস্তে অপনীত করিতে উদ্যত হুইয়া- 

ছিলেন। তাহার চেষ্টা ষ্দিও সফল 
হইয়াছিল, কিন্তু চিরস্থায়ী সুফল প্রসব 
ফরিতে পারে নাই । 

শাক্যের , পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যযগণ 
তীয় উৎকৃষ্ট ধর্মনীতি বিশদরূপে 
ব্যাথ্যাত করিয়া তদানীস্তন সভাযাজগতের 

সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন । সিংহল 
হুইতে স্কন্দনভ, চীন ও স্থবর্ণভূমি (ব্র্ধ- 
দেশ) হইতে যোন রাজ্য পধ্যস্ত সর্বত্রই 
সকলে বৌদ্ধধর্মের নীতিনুধা পান 
করিতে লাগিল; তথাপি জগতের 

মোহান্ষকার দূর হইল না)--শোক 
তাপ 'ছুংখ দাপিদ্র্য তথাপি অপনীত 
হইল. না। জগৎ আবার পরমতত্ব 
ভুলিয়া ঘোরতর নীচ স্বার্থে মগ্পণ্ছই ল;-_- 
ঈুপ্রকলত্র' ও বিষয়ধিভবের কুহকজাল | 

আবার ০০ ০24 আচ্ছর 

করিল। ১ 
শাকের পর শক্করাচীর্যয অবতীর্ণ 

নি 1” মানষের মোহাম্বকার দর্শনে 
খাল্যেই তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ৪ 

৮৬ 

মছোচ্চ রাজকুলে তিনি জনকের : শিবমন্দিরে উপস্থিত 
হইয়। কাতরন্বরে বলিলেন £-_ 

' আযুর্মহতি পশ্ততঃ প্রতিদিনং বাতি ক্ষকং ঘৌবনম্। 
প্রত্যায়াস্তি গতাঃ পুনর্ন দিবস! কালে। জগন্তক্ষকঃ। 

লক্ম্রীত্তোযর়তরঙ্গ ভঙ্গ চপল বিছ্্যচ্চলং জীবনম্ ।. 
তন্মাত্বং শরণদ ম।ং রক্ষ রক্ষাধুন! ॥ 

, দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ আ'য়ুক্ষয় 
হইতৈছে, যৌবন ফুরাইয়া আদিতেছে, 
যেদিন একবার চলিয়া যায়, আর তাহা 
ফিরিয়া! আসে না) সৌভাগালম্ধী জল- 
তরঙ্গবৎ চঞ্চল এবং জীবন বিহ্যতের 
হ্যায় অস্থির) অতএব হে শরণাগতরক্ষক ! 

আমাকে রক্ষা করুন। ভক্তবাগ্থাকল্প- 
তরু জগঙ্ুগুর শঙ্কর বালকশঙ্করের 
মনোবাঞ্। গুর্ণ করিলেন। তাহার সেই 
সকুমার হঙগয়ে আত্মতত্ব প্রস্কৃটিত হইল । 
তিনি গন্ভীপ্মন্বরে জগতে সংসারের অসা- 
রতা ঘোষণা! করিলেন £-_ 

ক তখ কান্ত কম্তে পুত্রঃ ? 

সংসারোহয়মতীববি চিত্রঃ ! 

. ক্কম্ত ত্বং বা কুতঃ আয়।তঃ ? 

তত্বং চিগ্তয় তদিদং.ত্রাতঃ ! . ৃ 

হিন্ুঘে যে অবস্থায় ছিল, নবীন 
সন্যাসীর এই তত্ব-জ্ঞানোন্মেষক অন্কুপম 
শীত্ব-শ্রবণে সেই সেই অবস্থাতেই সংসার 
ত্যাগ করিল। আবালবুদ্ধ-বনিতা সক- 
লেরই বৈরাগ্য উপস্থিত হইল )১- দেখিতে 
দেখিতে সন্নাসীর দল পুষ্ট হইতে 
লাগিল। এইরূপে সংসার-বৈরাগ্য বল- 
বৎ হুইল ষট্টে, কিন্ত কয়জনের প্ররুত 
তব্জ্ঞান উদিত হইল? বুঝি সংসার 
ত্যাগ করিলেই মুস্কিলাত হুইবে, বুঝি 
অর্থলালস! বিসর্জন করিতে পারিলেই 
পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইষে-১-- 

1 এইবপ ধারণাই অধিকাংশ হিন্দুর হৃদয়ে 



্ মি রর 

কন্ত বৈরাগোর মূলমন্ত্র 
কি এবং প্রক্কৃত সন্যাস কাহাকে বলে 
 ভাহা অনেকেই বুঝিল না, বুঝিতে 

! 

সর্প পস্থ শশ্ 

চেষ্টাও করিল না। স্মতরাং ভগবান্ 
“পঙ্করাচাধ্য যে সুবিশাল মুক্তিসোপান 
নির্শাদ করিলেন, তাহার ভিত্তি দৃঢ় 
হইল না। কালক্রমে লোকের কুসং 

' কূপ কুঠারাঘাতে তাহার ফুল ছিন্ন হইয়া 
। পড়িল) হিন্দস্থানে. কতকগুলি ভতগ 

পাঁষণ্ডের দল বুদ্ধি পাইলমাত্র, আর 
কোন সুফল ফলিল না। 

জগতে সকল বিষয়েরই প্রতিক্রিয়া 
আছে, পাপের পর পুণা এবং ছুঃখের পর 

আব পর্যায়ক্রমে আসিয়া! থাকে | প্চক্র- 

: বৎ পরিবর্তস্তে ছুঃখানিচ সুখানিচ” 
: সাম্যাবস্থায় কিছুই থাকিতে পারে না 
জগতের অর্থই নিতা বিবর্তীন। এই 
' জাগতিক বাপার সাষাবস্থায় উপস্থিত 

. হইলেই অর্থাৎ ইহার আর বিবর্তন না 
হইলেই ইহার ধ্বংস হইয়া থাকে । 

তাহাই জগৎকর্তী নারায়ণের আুপ্তি- 

. অবস্থা । যে নিয়মে জগংকারণের নিতা 

পরিবর্তন হয়, সেই নিয়মেই মানবের 
্ সমাজ ও ধর্ম জগতেও পরিবর্তন ইয়া: 

; থাকে। 

ৰ 

শঙ্করাঁচার্যের পর হিন্দুসমাজে 
, সেইরূপ প্রতিক্রিয়া আরস্ভ হইল, তন্ত্র 
| সমূহ সেই প্রতিক্রিয়ার পরিণাম-ফল । 
[পোকে সংসারে থাকিয়াই পঞ্চ মকারের 
. সেবা করিনা মোক্ষলাভে প্রয়াসী হইল, 
: ক্রমে লোকে ঘোরতর নিষ্ঠুর ও বিষয়ী 
("হইয়া পড়িল; ধর্মের পবিত্র বেদিকান 
: ধর্থের পবিত্র নামে কতস্থানে কত প্রকার 

' ন্থশংস কার্য্ের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল; 
1 তান্ত্রিক, “কাপালিক ও বামাচারিগণের 
1 ভে অনেক, হিন্দু নির্নিন্গে নিদ্রা সম্ভোগ 

| বঙ্ধাধূল হইল। করিতে পারিত না। 

৩৩) 

কিন্তু ভগবানের 
অব্যভিচারী চিরস্তন নিক্মমান্ুমারে তাস্ত্রিক 

স্ধর্শের প্রতিক্রিয়া হইলে, ভগবান্ চৈতন্ 
ত্রাণকর্তারূপে 'নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন 
লোকের মোহান্ধকাঁর, ছঃখযাতন! দুর 
হইল । সাবিক ধর্মের বিমল আলোকে 
সনাতন হিন্দৃত্বের সার মর্পশ সকলে 
পাইল। চৈতন্ত ভগবানের * অবতার 
রূপে পুজিত হইলেন। 

কিন্তু ক্লালে সেই পবিশ্র বৈষ্জব 
ধর্ম্দেরও প্রতিক্রিয়ারস্ত হইল। হরি 
নামের প্রকৃত মহিমা কালে অনেকে 

ভূলিয়া গেল। এক দিকে যেমন অনেকে 
সার ত্যাগ করিতে লাখিল, অপর 

দিকে সেইরূপ আবার তাহাদেরই মধ্ো 
সঙ্করত্ত অধথা বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 
এইরূপ কালক্রমে হিন্দু" সমাজে আর 
একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইল। 
তাহারা হিন্দু সমাজের তশোঁণিতে পুষ্ট 
হইয়া সেই শোগিত পান গনি 
লাগিল। 

বিবর্তন ধর্পের এইরূপ নিতা প্রতি 
ক্রিয়া প্রভাবে হিন্দু সমাজ জীর্ণ ও ভঙ্গুর 
হইয়! পড়িয়াছে। তথাপি ইহার যে 
আবার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহার 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে । সনাতন হিন্দু-. 
ধর্মের সায় স্থিতিস্থাপক ধর্ম আর কিছুই 
নাই। ইহার যে কখনই ধবংস হইবেন, 
ইহার প্রধচীনত্বই ভাহার প্রদীপ্ত পরিচয় । 

ইহার পর আর কত স্থানে কত ধর্ম 
 উত্ভিন্ন হইল-__মিশর, ব্যাবিলন, ফিনি- |. 

শিয়া, পারসিক,গ্রীস ও রোম--কতদেশে 

কচিৎ কোনটার সাষান্ত ছার মাত্র দেখা: ]! 

কত নব নব ধর্ম্তব্ব প্রচারিত হুইল, 
কিন্ত এখন সেসকল ধর্ত্ কোথায় ?-- 

& ৫ ) 

াল্জ্ত্্ৃস্্থ্্্সপ্সসস্্পা শর স্রব শে 



৩৪ সমীরণ। 

' যাইতেছে । কিন্তু এই সনাতন হিশু ধর্ম 
অত্রি:ও বশিষ্ঠেররময়ে যেরূপ ছিল, 
এখনও প্রায় সেই-রূপই রহিয়াছে । শত 
শত বিদ্ব, সহত্রসহআঅ অত্যাচার,--লক্ষ 
লক্ষ নির্যাতন সহ্য করিয়াও সেই জীর্ণ 
স্থবির হিন্নুধন্ম আজিও জগতে বিরাজ 
করিতেছে । প্রত্যেক বিবর্তনের সহিত 
ইহার প্রসর বুদ্ধি হুইয়াছে মাত্র । বল 
দেখি এক্প স্থিতিস্থাপক ধর্মের কি ধ্বংস 
আছে ? ধ্বংস নাই সত্য, কিন্তু আজি যে 

 প্রবলা প্রতিক্রিয়া দেখু! যাইতেছে, ইহ 
কি প্রাকৃতিক ? ইহার সুচন। কি বর্তমান 
হিন্দুগণের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ 
হইতে উত্ভিন্ন হইয়াছে? অথব। কেবল 
বাহা চাকৃচিক্যে”_বহিরাওস্বরে পরি- 

পুর্ণ? ত্রিকালদরশা মহা্সা মুনিগণ ভার- 
, তের ভাবী পগ্জিণাম পরম ষোগবলে 

তন্ন তন্নরূপে বিশ্লেষিত করিয়া। বলিয়! 
গিরাছেন১-৮- 

শৃ্দাঃ ধর্দং প্রবক্ষান্তি ব্রাহ্মণাঃ পযুখাপাসকাঃ। 
শৃক্সাঃ পরিচরিযাস্তি ন ছিজান্ যুগসংক্ষয়ে | 
ন ব্রানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মপাং বেদনিন্দকাঃ। 
ন যক্ষ্যত্তি ন হোষ্যস্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ॥ 
পুজ্রঃ পিভৃবধং কৃত্বা পিতা পুত্রবধং তথা । 
মিরুদ্বেগে! বুহ্দ্বাদী ন নিন্দামুপলগ্দাতে ॥ 
সত্যং সংক্ষিপ্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ | 
স্থবির! বালমতয়ে। বালাঃ স্থবিরবৃদ্ধয়ঃ ॥ 

ব্রাহ্মণা শুদ্্রকর্ম্মা পত্তথা শুদ্র। ধনার্জকাঃ। 
ক্ষত্রধশ্থেণ চাপাত্র বর্তৃয়স্তি গতে যুগে ॥ 

না! পারেন, ভিনি টীকা * দেখিবের। 
ভাবিতাত্স! যুনিগণ যোগবলে ভারতের 
তাবী অবস্থার যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন) 
এক্ষণে ঠিক সেইরূপই দেখা ধাইতেছে। 
সেই ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যা বর্জিত হইয়া, ব্রন্ত' 
হোম ত্যাগ করিয়৷ গ্বণিত দাসের ন্ায় 
শৃদ্রের ও যবনের সেবা করিতেছে, শৃদ্র 
অর্নীয়াসে তাঙ্ছাদের অবমাননা করিয়া, 

স্বল্প বিদ্যালাভে পণ্ডিতন্মন্ত হইয়া শাস্ত্র 
ব্যাখ্যা করিতেছে, ধার্দ্িকের পরাভব ও 

অধর্থের শ্রীবৃদ্ধি সর্বত্রই দেখা যাই-. 
তেছে, শঠতা, ভগ্ুতা, ধর্মমধবজিতা ছিন্দু- 
সমাজের সর্ধবস্তরেই দৃশ্ঠমান হইতেছে! 
ইহার গভীক্ম অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে? 
কে বলিয়া দিবে, পৃথিবীর ধবংস আসন্ন 
প্রায়? 

হার্বার্ট স্পেন্সরী বিবর্তবাদদীরা বলি- 
বেন পৃথিৰী ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে অগ্র- 
সর হইতেছে, সেই জন্য লোকের ধর্- 
বুদ্ধি বুদ্ধি পাইতেছে এবং জগতের 
সভ্যতা ক্রমে স্কুটতর হইতেছে । এরূপ 
মত স্বতোবিরুদ্ধ, যদি পৃথিবীর সর্বা- 
ঈগীন উন্নতি ন৷ হইল, যদি সকল সমাজই 
'সমান উন্নতিশ্াভ করিতে না পারিল, 

£% তাত্পধ্য । 

যুগনংক্ষয়ে শুদ্রগণ দ্বিজগণের সেবা! করিবে 
নিবৃত্তধধজ্ঞসাধ্যায়া দণ্ড(জিনবি বর্ি তাঃও 
ব্রান্মণাঃ সর্কভক্ষা।শ্চ ভবিবাস্তি কলে যুগে ॥ 
অজপ! ব্রাহ্মণাস্তাত শুভ্রা অপপরায়ণাঃ। 

বিপরীতে তদ। লোকে পূর্ববূপং ক্ষয়ন্ত তৎ ॥ 

না; তাহার! স্বস্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধন উপা- 

জন করিবে, এবং ধন্মধ্বজা হইয়। ধর্মশিক্ষা 
দিতে থাকিবে । ব্রাহ্গণগণ হেতুবাদে বিনুঢ়চিত্ত * 
হইয়। বেদের নিন্দা করিবে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে 

ব্রত হে।মাদির অনুষ্ঠানে তাহাদের আদৌ আসক্তি 
থাকিবে না। পুন্র পিতাকে এবং পিতা পুজ্রকে 

যাইতে পারে, এই জন্য এস্থলে ব্যাখ্যাত | বধ করিতে খাকিবে। সত্যের গৌধুব সঙ্কার্্ 
হুইল না। তথাপি যদি কেহ বুঝিতে | হইর। পড়িবে এবং মিথ্যার গৌরব-বৃদ্ধি হইবে 

াযারারারারাহাারররারারারাারাররারারাহাররারাররারাচহার হারার রামনগর করররাারররারারাহারারারররাররারররাারারারারারারিরারারারাারাররাহরাাাররারাটাারারারাহরররারারারারহারারাররররররাহরারারারারারাররহারাররারররা 

এই সকল গ্লোকের অর্থ সহজে বুঝা 
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কতা কৈ? মানব শরীরের সকল অঙ্গ 

শেষ £হক্মা | ৩৫ 

ছিল, যেদিন হইতে তাহার অবনতি 
আরব হইয়াছে, সেই দিন সেই অতুল- 

প্রত্যঙক্গ সমরূপ ন্ফুষ্তি না পাইলে , যেমন * নীয় সভ্যতার বিক্ষোভ হইতে আরস্ত 
তাহাকে সম্পূর্ণ অঙ্গ বলিতে পারা যা 

" না, সেইরূপ সমাজরূপ বিরাট পুরুষের 
সর্বাবয়ব সমভাবে পরিস্কুরিত না হইলে 
তাহাকে সম্পূর্ণ সমাজ বলা যাতে 
পারে না। এস্লে একথা*বলা আবশ্তক 

যে, মাঁনব-শরীরের এক একটী অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গের যে পৃথক পৃথক্ বৃত্তি আছে, 
তাহার প্রত্যেকের যথোপযুক্ত স্কুত্তিতেই * 
সেই সেই অঙ্গের এবং সেই অঙ্গে মমগ্র 
শরীরের উল্লতি হইয়] থাকে, সেইরূপ 
সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির যে বৃত্তি 
নির্দিষ্ট আছে, তাহার সম্যক সমাধানে 
সেই বৃত্তির স্ফৃর্তি এবং সেই অঙ্গে সমগ্র 
সমাজের সম্পূর্ণ তা সাধিত হয়। হিন্দু 
সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজ একরূপ নহে; 

সুতরাং হিন্দুর সভ্যতা ও পাশ্চাত্য 
জাতির সভ্যতা একরূপে পরিমাপিত 
হইতে পারে না। ইংরেজ বা ফরাসী 
যাহাকে সভ্যতা ঝলিবে, হিন্দু হয়ত 
তাহাকে সভ্যত1 বলিয়া আদৌ স্বীকার 
করিবে না। জাতিভেদেই হিন্দুর সর্ব 

| প্রকার উন্নতির মূল, জাতিভেদেই হিন্দুর 
 হিন্দৃত্ব। যতদিন এই পরম মঙ্গলময় ব্যবস্থা 

অক্ষু্জ ছিল, ততদ্দিন-হিন্দুর সভ্যতা অক্ষ 

করিয়াছে, আঁজি তাহা দীন হীন দশায় 
পতিত। সেই জন্ত আজি আমর! পিতৃ- 
পুরুষগণের সভ্যতা হারাইক! দীন দরি- 
দ্রেরগ্যায় যাবনিক সভ্যতার অন্থুকরণে 
আগ্রহান্বিত হইয়াছি। যদিধকহ হিন্দু 
সমাজের এইরূপ অবস্থাকে উন্নত অবস্থ! 
বলিতে চনে তাহাকে আর্মি অদ্ধিতীয় 
অতুলনীয় সমাভ্ববীর বলিয়া উপচার 
করিব! তিনিই ধন্ত! তিনিই প্রকৃত 
হিন্দু! 

আজি বর্তমান হিনদুসমাজের যেদিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই ইহার 
ওতপ্রোতভাঁব, সেই দিকেই "প্রচণ্ড 

বিপ্লব দেখিতে পাই 1” এই প্রচণ্ড বিপ্লবে 
জীর্ণ ও ভগ্ন সমাজ-শরীর চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইবে কি না, বলিতে পারি ন1। প্রাচীন | 
খধিগণ ঘাহাকে যুগসংক্ষয় অথবা জগ- 
তের ধ্বংসের পূর্বব স্থচনা বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া গিয্াছেন, যদি হিন্দু সমাজের 
বর্তনান অবস্থা তাহাই হয়, তাহা হইলে 

; ভয়ের কোন কারণই নাই, আর যদি 
তাহা! না হয়, তাহা হইলে বুঝিব হিন্দু 
সমাজরূপ জগতের ধ্বংস অবশ্থন্তাবী-_ 

আদনপ্রায়। 



* বাঁশের খাটুলীপরে 
" লহ্বমান কলেবরে 

অভিমানে বসনেতে ঢেকে চন্দ্রানিন। 
এ সংসার তেয়াগিয়ে 
চুলিয়াছ পথদিয়ে 

কে তুমি হে কার তুমি হৃদয়ের ধন ? 
ভাবি স্থধাপার্াবার ৃ 

' ক্নপের সায়রে কার 

সাধে স'ধে ঝাপ দিযে শিশুর মতন 
'লাজ মান তেয়াগিয়ে 
» প্রাণ মন সঁপেদিয়ে 

দিবানিশি করিস্সাছ গরল সেবন ! 
বল কার প্রেম্ফীদে 
প্রাণ'সঁপে সাধে সাঁধে 

গলে দিয়ে ছিলে সাধে মরণের ডুূরি | 
হৃদয় কলিজ!, ভাই 
পোড়াইয়ে করে ছাই 

জেনেছ জগতে প্রেম শুধুই চাতুরি ! 
কার তরে হে নাগর 
রচিতে স্থুথের ঘর . 

খাটিয়াছ দিবানিশি ভূতের ব্যাগার ? 
বল বল কার তরে 

ঘুরিয়াছ চরাচরে 
পু্লাইতে আজীবন উদর কাহোর ? 

দিবানিশি অনাহারে . 
ঘুরিয়াছ দ্বারে দ্বারে 

একমুষ্টি অন্ন আশে পাগলের প্রায় 
কাকুতি মিনতি করি 

| কত জনে পদে ধরি 
বলিয়াছ নিজ ছুঃখ--উদরের দায়! 

কেউ শুনে দেছে গালি, 
কেউ দেছে করতালি ৃ 

ট্টিকারি দেছে তোমা নিঠুর সংসার ! 
নীরবে নয়ন দিয়ে 
শত্ত ধারা বহে শ্রিয়ে 

কঠিন মাটির ধরা করেছে পাখার ! 
ফেটে গিয়ে অন্তঃস্তল 
উঠেছে সে অশ্রজল 

এক ফৌটা শত ফোটা রক্ত কলিজার ! 
সেই তার মূল্য জানে 
যেজন মরেছে প্রাণে 

হয়েছে সোঁণার হৃদি যার চুরমার ! 
কঠিন পাষাণ পরে 
যর্দি সেই অশ্রুঝরে 

সম্ভব কালেতে তাহা হবে বিগলিত 
কিন্ত শত যুগ ধরে 
যদি কেহ কেঁদে মরে 

অসম্ভব গলিবে সে মানুষের চিত ! 
যা চেখ ও সমুদয় 

কিছু রক্ত মাংস নয় 
আপাদ মস্তক সব বজের গাথনী 

ভুগে মরে বেশজানি 
তার মাঝে মন খানি 

প্রাণ হর বিছ্যৎ ও গরলের খনি ! 
কিছু কি চাহিতে আছে 
পোড়া মান্ধষের কাছে? 

যাহারা 'কাঁড়িয়! খায় মুখের গরাস ! 
কৃ দাসত্বের আশে 

গেলে মানুষের পাশে ত 

দয়াহলে বিনা মূল্যে রাখে ক্রীতদাস ! 
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ঁ আত্মঘাতী হবে বলে” 

বদি চাও হলাহলে 
তাঙাও কিনিতে হবে করে মৃল্যদান ! ০ 

ত্তারিতে শিহরে গাত্র 
. ধমনি প্রেষিক পাত্র 

জগতের শ্রেষ্ঠজীব মানব মহান্ ! 
তাই বুঝি দেখে শুনে 

চলেছ বিষ যলে 
চলেছ বিরাগী হয়ে তাজিয়ে সংসার ! 

ভাই বুঝি ভগ্ন প্রাণে 
চলিয়া অভিমানে 

এক্ বস্ত্র বংশশবা! করিয়াছ সার !. 

তাজি দার! পুত্র মায়া 
এমন নমনীর কায়া 

তাই বুঝি শোয়াইয়ে রেখেছ হেলায় 
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা! 
তাই ব্রজ লীলাখেলা 

তেঙ্গে দিয়ে চলিয়াছ প্রেম মধুরাঁয় ! 

৫ 

কথ বাখ মাথাখাঁও 

ফের ফের কোথা যাও 
পাছে পাছে ছুটেছে কে পাগলিনী প্রায় ! 

€ক ওই রমনী হায় 
ঘন বক্ষ চাপড়ায় 

শট 

স্বত্ব উঠে কতু ছুটে তুমেতে গড়
ায় [ 

৮ টি ০০০ পি হট পক ০ রিটন শপ সং 

টা: 

প্রেজ অংস্মা শত শত চমকে জাগিয়ে 

কে রমণি শোকাকুল! 
ৃ হাতেছিড়ে চুলগুলা 

কঠোর ক্রন্দন ত্বরে ধরণী কাপায় 
কঠোর ব্রন্দন প্বর 
উঠেছে'গগণ পর , 

ফেটেছে. রবিরবুক রছেছে সুঙ্ছ্ায় | 
, জগক্ম্তম্তিভহয়ে 
* আছে যেন ভয়ে ভয়ে 

টি, 

ৰ 
ৰ 

নির্বাক নিম্পন্দভাবে 
কঠোর ক্রননারাবে , 

£ শুনিতেছ কাণপেতে মুখ বাড়াইয়ে | 
কত রবি-শশী-আল! 
দেখে নাই কুল-বালা , 

আধারে লুকায়ে ছিল হীরকের, কণা ! 
নিজন নিভৃত কক্ষে 
গোপনে মুকুর বক্ষে: 

নিজরূপ .দেখে চক্ষে কেটেছে রসনা ! 
আজ পাগলিনী পারা 
নয়নে সূহত্র ধারা 

* বেরিয়েছে রাজপথে বিমুক্ত বদনে । 
বিসর্জিয়ে এসংসার 
ভেঙ্গে চরে কারাগার 

ছুটিয়াছে রাজপথে আকুল ক্রুন্দনে ! 
হে নাগর! কে রমনী? 
যেন মণি হার) ফপি 

| তব পাছে ছুটে ছুটে চলিয়াছে হার ? 
হবে বুঝি তব দারা 
তব হৃদয়ের ধারা-_. 

তৰ স্মখে দুখে চিব্র ঢেলেছে যেকায়! 
কি হবে কোথায় যেয়ে? 
ফের এর মুখ. চেয়ে: 

এত রাগ মাজে কিনছে কতৃ সংসারীর.! 
পাষাণ বাধিয়ে বুকে 
থাক বিশ্বে সুখে হখে 

ত্যক্ষি মান. ফের-_-কথ। রাখ এ নারীর! 
“বলহরি হরি বোজ+” 
উঃ কি ভীষণ রোল! 

প্রতিশবে সেরে সেরে শোণিত শুকার ! 
বিষম বিষের বাণ 
করিতেছে খান খান 

প্রতিশকে- প্রতিপলে দ্বদি কলিজান় ! 
শাখী শাখে বসে পাথী__ 
পাতায়. বদন ঢাকি 

চেয়ে, আছে মুখে আর সরেনা কাকলী 
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সেই ধবনি.ঘন ঘন . জলিল শবের মুখ 
শুনে যেন সমীরণ জলিল শবের বুক: 

থকে দড়ায়ে আছে স্তব্ধ বনস্থলীয। ২* শতধিক হে সমাজ সুনীতি কৌশল ! 
জাঙুবী সে কত দেশে বিবস' বিকলা অতি 

.. কবিকর যেন এসে হায় অভাগিনী সতী 
ভয়েতে নীরবে আছে যেন"অচেতন ! অচেতনে ভূমে পড়ে গড়াগড়ি ধায় 

দয়াময়ী ভাগিরথী ৃ বুধৃধূধৃ। জল জগ 
যেন ব্যাকুল্লিতা অতি «জঙ্গি ওই.চিতানল 

নাহি দেখি তার বক্ষে তরঙ্গ ভীষণ ! ব্রক্ষাওগ্রাসিতে ধায় লোদুপ্িহ্বাঁয ? ]৭ 
যেন কুল কুল স্বনে, কভু সতী জ্ঞান পেয়ে 
চলিয়াছে সে | বাহুতুলে যায় ধেয়ে 

বলিতে এ শোক বার্তী সাগরের কাপে ' | করিতে শরের মুখে উদ্ত্রান্ত চুম্বন |: 
মাতার নেহের প্রায় ছুটে পাগলিনী প্রায় 
অন্থু রাশি সমুদায় : কন্ডু করিবারে ফায় 

ছুটিয়াছে মিশিবাঁরে সাগরের প্রাণে ! চিতানলে ক্কাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন ! ওকি ওকি ওকি হেরি ফেস ছিন্নমন্তা প্রায় 
কেন চিতা শয্যাপরি কভু নারী নেমে যায় 

এমন নম্র কাযা শোয়াইছে হায়? ০ ভুবিতে জাঙ্কবী জলে জুড়াতে জীবন 
১4৯৮ রা খি অগুরীক্ষে দেগণ ' 

ল বদন ঢাকি | পরী রারেররা রি দির বিষম ব্যথিত মন 
টার টু ২ চিতাপরে দিব্য পুষ্প করে বরিষণ ! 

থাক পল ছই চারি ৮ ক্* ক 
একটি কথার কর উত্তর গ্রদান ! উদ্দেউর্দে ফিরে চাও 

ওই বুকে বুকে শুয়ে 
ওই মুখে মুখ থুয়ে মুক্ত আত্মা যাওযাও 

দিবানিশি মুখ সুধা করেছ না পান ? ওই দেখ মহাআত্মা আছে প্রতীক্ষায় 

ওই বাহুলত। দিয়ে মহান চরণে তার 
ওই দেহ জড়াইয়ে রাখ তব দেহভার 

সুখে হ্থুধে করেছ না নিশা অবর্সীন? |. মিশে যাও মহোল্লাসে ওই মহাকায়। 

ওই প্রেমিকের গেহ বলি তোম! শেষ বার 
, এসোনা এসোনা আঁর 

কাঁলকুটে ভরা এই মাটির ধরায় 
এখানে যাহারা চরে . 

প্রতি পলে পলে মরে " | 

জগৎ বেড়িয়ে আছে মৃত্যুর ক্ষুধায়! | 

ওই প্রাণ ওই দেহ- 
দিবানিশি ছিল নাকি তব ধ্যান জ্ঞান? 
এও মুখে আগুন দিতে 

...... ব্যথ। কি বাজেন। চিতে ? 
ছে রমণি পাকে পড়ি দিওন। অনল! 



৩০ রাই রগ সপ অর (চি পার সত ওরা াস্্ 

প্রেম ফি প্রেমিকে হধু হুখী করে জগতে? 

পারে ন( তুষিতে পরে, হিত কিছু শিখাতে ? 

কুম্ম স্থরভি দানে 

শোভ1বিভ। বিতরণে - 

মোহে ধথ্য বহু অনে এক1সনে থাকিয়া 
আসে যেন রূপ লয়ে অপরের লাগিয়।। 

টে 

সেই রূপ নিরমল প্রেমধন ভূতলে 

দুজনার প্রাণে থেকে সুখী করে সকলে 

ঘত কিছু ভাল আছে 

দড়ায় না এর কাছে 

 স্নিভৃত স্থান যাহ! অন্তরের অস্তরে 

- স্থলীতল করে প্রেম অমৃতের শীকরে। 

২ 

* হৃদয় জুড়ায় আর শুনায় যে কাহিনী 

পাবে না কোথাও আর ধুঁজিয়। গর অবনী 

"আপনা পাশর, তবে 

ণন্বর্গহখ লাভ হ'বে 

“পব্গীত প্রাণ যার মানুষ সে কেবলি 

 পবিশ্বপ্রেমে হখময় নিরখে সে সকলি” 

প্রম 

গাবনীতে নু ধাময়, ূ 

প্রেম | ৩৯ 
পিসি দিস পিসী আস পপ গা 

হেথা! প্রেম ভালবাস! মৃত্যু হাসি পিপাসার় 
শুধুই মৃত্যুর বাস! মৃত্যু আশা নিরাশায় , 

চু আলিঙ্গনে মৃত্যু মৃত অশ্রজলে ! হায়রে সমান মৃত্যু সুধা হলাহলে !* 

০৬০০ 

শ্রম, 

১]: "সস্তষ্টো ভার্ধায়া ভর্তা ভত্র৭ ভার্ধা। তখৈবচ। 

বন্সিল্লেব কুলে নিত্যং ভত্রবৈ নিযি : প্রিয় জনে ভালবেসে আপনারে ভূলিয়! 

মনু। যতনে প্রাণ প্রশ্নে অবশেষে তুলিয়া 
“সুপবিত্র পরিণয়, প্রাণের পরাণ যিনি 

স্থখ মলাকিনীর নিদান। অগাধ প্রেমের খনি 
চি ₹ রাতুল চরণে তার উপায়ন করিতে 

প্রেমের মতন আর কে"পায়ে রে শিখাতে। 

এই মহা উদ্দেশ শিখাইয়! সকলে 
কত সুখে রাখে লোকে : প্রণয়ী মুগলে 

প্রীত ক'রে হিতকরে, 
হেন আর চরাঁচরে। 

পাবে কোথা মনোহর শুভকর রতমে ? 
তাই বলি প্রেমধন অতুল এ ভুবনে । 

ঙ 

এ প্রেমের ধারা যবে উঠে প্রাণ ভেদিয়া 

সমাজের শত পাশ নিজ বলে ছেদিয়! 
জগত মাতায়ে তোলে 

স্বরগাঁয় পরিমলে 
জাগাইয়! প্রতিধ্বনি মরুময় অন্তরে 
ফে।টা ইয়া পারিজাত হ্থকঠিন প্রস্তরে। 

গী 

প্রেমের ভাষার তুল। দেখি মাত্র কোরকে 

লাজে সব ফো-ট না”ক ঢেকে রাখে পুলকে 
. একটুকু হাসি হামি' 

লুকার সে রূপরাশি 

জুড়ার সৌরতে কিন্তু ঝলসে না নয়নে 
গুপবলে পরাজিয়। প্রশ্ষ,টিত প্রহ্থনে। 



১: 

ভাবুক বে সেই ঘুবে এ ভাবাত মহিমা 
€তক্ত হখ। দেখে খটে ইউদ্েব প্রতিম1) 

্ মধুর কাকলি শ্বরে' 
হুজনে আকুল কয়ে 

ফেটে না তাহার ধ্খনি অপ্রেমিক হাছয়ে 
সে যে সুধু শবাদাস, বোঝে নাক বিষয়ে । 

$ রঃ 

ছু রি 

| এ গত 

. সঙগীরপং। 
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ভুমি সখে, কলকণ্ে গেয়েছ থে গীতিকা 
সে গানে বুঝিবে প্রাণে প্রেমিক ও প্রেমিকা 

হৃধ। ধারা চ।লি কাণে 
জুড়ায়েছ পোড়া প্রাণে 

তাই ধাচি যোড়ে করে বিশ্বেশ্বর চরণে 
সঙ। হৃখে যেন থাকে প্রিয় প্রিয়ামিলনে। 

তেলে জলে ঠাণ্ডা হয় 

বহুকাল হইতে হিন্দু ও শ্লেচ্ছ লইয়া ' 
আমাদের দেশ গঠিত। ভারভ-ভূমি 
হিন্দুর দ্বেশ হিন্দুর ভাগ অবশ্তই অধিক, 
কিন্ত নানা জাতীয় গ্লেচ্ছ নান। দেশ 
হইতে নান! কারণে আপিয়া এগানে 
বাস করিতেছেন। বাস করিতেছেন 
বটে. কিন্তু হিন্দুদের সছিত কখন সম্পূর্ণ 
মিশিতে পারিতেছেন ন!। হিন্দু ও অহিন্দু 
সহম্ম চেষ্টা! সত্বেও পৃথক্ রহিয়! গিয়াছে । 
হিন্দুর গ্রামে যুনলমানপাড়া, খ্ুষ্ঠানপল্লী 
পৃথকৃ। কাছাকাছি হইতে পারে কিন্ত 
একটু পৃথক্ থাঁকিবেই থাকিবে । হিন্দু 
ও শ্্লেচ্ছ যে উপাদানে গঠিত, যেভাবে 

এশিক্ষিত, যে নিয়মে চালিত তাহাতে 
মিশিতে পারে না, কখনই মিশিবে না 
হিন্দুর হিন্দৃত্ব লোপ না করিলে অথব৷ 
শ্নেচ্ছকে সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবাপন্ন ন। করিতে 

 পারিলে এই একীকরণের কোন «উপায় 
নাই। তেল ও জল যেমন কোন 

প্রকারে মেশে না হিন্দ ও গ্লেচ্ছও সেই 
: প্রকার । হিন্দু জলব-স্নেচ্ছ তেল। সুতরাং 
। মিশাইবার চেষ্ট! করা বৃথা । এক পাত্রস্থ 
. করিলে তেল ভাসিয়া উঠে জল নীচে 

1 পড়িয়। থাকে । আমাদের চিরদিনই 

এই ছ্র্দশা। ; আমাদিগকে নীচে পড়িয়া 
থাকিতেই হইবে 9 সেটা. আমাদের 
প্রকৃতিগত দোষ। এই ছইটাপজিনিস মেশে 
না বটে কিন্তু মিশাইবার চেষ্টা বহুকাল 
হইতে চলিক্তেছে। আমরা অতি শিশু- 
কাল হইতে শুনিয়া আসমিতেছি তেলে 
জলে ঠাণ্ডা হয়। তেপ জল একত্র লেপন 
ও ঘর্ষণ করিলে তাহার ফল বড় নিদ্ধ- 
কর। হিন্দু ও অহিন্দুর একীকরণের 
ফলও বড় নিগ্ধকর, শাস্তিমন্ন। কিন্তু 

হয় কৈ? তেল ও জল একত্র করিলে 
নৈসর্থিক নিয়মাধিনে তেল' ভাসিয়। 

উঠে জল নীচে পড়িয়া যায়-। . নিতান্ত 
জোর করিয়া একত্র করিঘার চেষ্ট। 
করিলেও ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করে, 
বটে কিন্ত পরমাগুতে পরমাগুতে পৃথক্ 

থাকে, প্রক্কৃতপক্ষে একীকরণ' হয়: ন! 

যাহা হয় কেবল বাহিক উপর উপর 

সাধা কি এক করেন। 

দেখিতে যেন বেশ মিশিয়াছে। ইহা 
মন্ুষ্যের চেষ্টা বহিভূর্তি। ভগবান্ পৃথক্ 
জিনিস করিয়! সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবের 

কিন্তু মান্য 
গড়িতে না পারেন ভাঙ্গিতে বড় মজবুত। 

স্ব ্ম ল্্্্স্ম প্রযুক্ত প্স্ প্যে্স্থু 

সংশ্লেরণ কার্যে অপারগ হইলেও বিঙ্লে- | 



হনে পটু ছইয়াছেন। বে সকল পদার্থ | 
স্বভাবতঃ তৈল গু জলীক্বপদার্থে সৃষ্ট, তাহা 

হইতে মানব বুদ্ধি কৌশলে তেল ও জল 
পৃর্কৃ করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়।- 
“ছেন। ছৃগ্ধ হইতে ঘ্বত পৃথক্ করিয়া 
জলীয়াংশ প্রত্যহই পৃথক করা দেখি- 

 তেছ্ছি, সর্ষপাদ্দি অনেক পদার্থ নিম্পেষিত 

করিয়া তৈল ও অটতৈলাংশন্পুথক্ করিতে 
পারা যার । এই অটৈলাংশ সকল সময় 
জলীয় পদার্থ না হইলেও জলের সহিত 
মিশ্রিত হইবার মত পদার্থ। আমাদের 
দেশে অনেকে যে চেষ্টা করেন সেটাও 
সেইব্দপ উল্টা রকমের__হিন্দুও অহিন্দুকে 
পৃথক রাখিব চেষ্টা । তাহাতে হিন্দুর 

' হিন্দৃত্ব, গ্লেচ্ছের শ্লেচ্ছত্ব ঠিক্ বজায় থাকে 
বটে; কিন্তু একত্র করিতে পারিলে যে 

স্রি্ধকর, শাস্তিময় ফল ফলিত তাহা 
ঘটে না। আজকালকার ইংরাজ শাস- 
নের মতি গতিটা সেই প্রকার, অনেক 

মুসলমান সম্াটও সেই প্রকার ভাবে 
রাজ্য শামন করিয়াছেন। 
নৃতন রাজা সংস্থাপন করিতে উদ্যোগী 

হইলে ফকির সীতারামকে তাহার নৃতন 
রাজধানীর নাম মহম্মপপুর রাখিতে উপ- 
দেশ দিয়াছিলেন। সীতাঁরাম তাহাই 

| করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি তেলে 
জলে মিশিল? মিশিল না। নামে 
 মিশিল মাত্র তাহাতে কিছুই ফল হইল 

না, বন্কিম বাৰুও ফলাইতে পারেন নাই। 
 একীকরণের মূলমন্ত্র বুঝিয়াছিলেন আক- 
* বর বাদশাহ, তাই তিনি রাজ সভাঙ্স 
সকল ধর্মের পপ্ডিতগণকে আশ্রক্প দিতেন, 
হিন্দু অহিন্দুর সমান আদর করিতেন, 
কোন ধৃর্ঘকে নির্ধ্যাতন বা ঘ্বণা করি- 

_তেন না, কোন ধর্টের প্রাতি বিশেষ | গুলি এত 'বিপরীত যে, 
ও ক তম ও চা রা, এস উস নটি. - 

তেলে জঙ্গে ঠা হয়। ৪৯: 
টি নস রঙ 

আগ্রহও দেখাইতেন না । তিনি বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, ধর্মই এই সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ 
কার্যের মৃলযসত্রী। ধর্মই এই ছুই ঈল 
“মানবকে এইরাপ পৃথক করিম্বাছে এবং 
ধন্মই এক করিতে সমর্থ। আমার বোধ 
হয়, সেই সময় হইতেই এই একীকরণ 
মানসে অন্ততঃ একের প্রতি অন্ছের | 

দ্বণ! প্রবৃত্তির ভাস, করিবার *ও শ্রদ্ধ! 
বাড়াইবার,.উদ্দেশেই সত্যপীরের নাম ও 
সতানারায়ণের শির্নীর সৃষ্টি হয়। বিজা- 
তীর ত্বণার বশবর্তী হইয়। ধর্মের মূল কথ। 
»সকল জীব ও সকল পদার্থে হিন্দুর 
আরাধ্য পরম অঙ্গের অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিতে ও পুজ। করিতে হিন্কু ভুলিয়াছিল। 
সত্যনারায়ণের কথায় হিন্দু শিখিলেন-- 

যেরাম, সেই রহিম । সন্নাসীও যেমন 
পবিত্র, ফকিরও তেমনি পবিত্র । হ্বর 
সন্ভাসী বেশের ন্যায় ফকিরের ৫বশও 
ধারণ করিতে পারেন। গ্লেচ্ছ পদ্ধতিতে 

পুজা করিলেও নারায়ণ সন্তষ্ট হন। 
স্থতরাং কোন ধর্মীবলম্বীর অপর ধর্্শীব- 
লব্বীকে ঘ্বণ। করা উচিত নহে বরং 
আদর করা কর্তব্য। সত্যনারায়ণের 

কথা--এই উদার উপদেশে পরিপুর্ণ । 
আবার সত্য নারায়ণ পুজার পদ্ধতি-_ 
পাঁচজন আত্মীয় বন্ধু লইয়া একত্র কথা 
শুনিবে, প্রসাদ €শির্ণী ) খাইবে । তাহা 
তেও উপদেশের তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যায়। 
এ সকল্চকেবল একী করণের চেষ্টা মাত্র। 
এই প্রকার চেষ্তাই প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট 
চেষ্টা । ধর্মের বিন। সাহায্যে মানুষের 

সাধ্য কি, এই একীকরণ কার্য্যে কৃতকার্য 
হয়! অথচ ছুইটা ধর্ম এত বিরোধী, 
মূলে বিরোধী না হউক, প্রকরণ পদ্ধতি- 

|  একীকরণ 
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্ শিরা হাহা হস সত ছেরে সততা 

অসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। . তাই; যখনই 
সত্যনারায়ণের কথা শুনি, তখন যিনি 

. প্রথম এই পুজার স্থপ্টি “করিয়াছেন, 
তাহার অলৌকিক বুদ্ধিমান্তীর, অমানুষিক 

উদারতার, অসাধারণ অপক্ষপাতিতার 

প্রশংস্] করিতে হুয়। কিন্ত সেই উদার 
উপদেশের তাৎপধ্য এখনকার লোকে 

৪৯০০০ ০ পপ ০ 

টা ভগবানের অর্ভিপ্রেত নয়, তাই 
এমত হইতেছে । তেল ভাসিতে থাকিবে, 
তেল দেশ আলো করিয়। - আপনার 

ক্ষমতা দেখাইবে। আন জল গুহা, 
গর্ত খজিয়া সেই খানে নিশ্চিন্ত হইয়া! 
স্থির থাকিবে ও কালে বালুকার মধ্যে 
ভূগর্ভে মিলাইয়1! যাইবে । ইহাই বুঝি 

ক্রমশঃই ভুলিতেছে,,ফলও বিপরীত ঘটি- * বিশবনিয়স্তার “ইচ্ছা। নতুবা কেন এবূপ 
তেছে। বোধ করি হিন্দু অহিন্দুর মেশা- | হিতে ৯ ঘটিবে ! 

পাচ কথ। | 
একজন দৈনিক তাহার মুখে অস্ত্র- 

ক্ষত চিহ্বের ফথ। বলিয়া জুলিয়াস্ 
সিজরের কাছে আত্মগৌরব করিতে- 

. ছিল। সিজর*' জানিতেন যে লোকটা 
অতিশয় ভীরু । তিনি বলিলেন-_ 
“সেটা তোমবর নিজেরই দোষ, রণক্ষেত্র 
হইতে পলাইবার সময় পশ্চাতে ফিরিয়! 
চাহ তেন ?” 

 আরাগণের রাজা আলন্সে। বলি- 
তেন--“পুরাতন চারিটা জিনিষ ভাল। 

পুড়াইবার জন্ত পুরাতন কাষ্ঠ ভাল, 
পান করিবার জন্য পুরাতন সুরা ভাল, 
বিশ্বাস করিবার জন্ত পুরাতন বন্ধু 
তাল, এবং পাঠ করিবার জন্ঠ «পুরাতন 
গ্রন্থকার ভাল ।” 

স্বামী ।. দেখ প্রাণাধিক, বড়ই 
 ছুঃখের বিষয় যে তোমায় আমার কথ! 

| বার্থ হইলেই ঝকড়। হয় । 

স্্রী। “সুখের বিষয় এই যে, ঝকড়া 
হইলে ৮ কথ বার্ত। হয় না। 

একজন ভদ্র বংশজাত গুলিখোর 
ভিক্ষার্থ এক অধ্যাপকের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়! বলিল__“মহাশয় আমার বড় 
ছুরাদৃষ্ট৮ অধ্যাপক বলিলেন- দত 
আকারেই টের পেয়েছি। 

গ্রীক পণ্ডিত থেলিস্ একদা বলিতে- 
ছিলেন যে, জীবন এবং মৃত্যু উভয়ই 
ভুল্য। একজন তাহাকে জিজ্ঞাস! করিল-__ 
“তবে আপনি মরেন না কেন? থেলিস 
বলিলেন-__“উভয়ই তুল্য বলিয়! ৷” 

বিয়াস্ নামক পণ্ডিতকে এক জন 
জিজ্ঞাসা করিক়াছিল-_“মান্ুষের কিরূপে, 
জীবন-যাত্র নির্বধাহ করা উচিত? বিয়াঁস্ 
উত্তর করিলেন-__ “সেইরূপে, যেন চির- 
কালই বাচিতে হইবে বা শইমরিতে | 
হইবে। রি এ | 

উর তে, ভি 



টি পাচকখা। ৪৩ 
*্এপিকটেটস বলিতেন--"কণন 

বিপদ বা অমঙ্গল ঘটিলে, অশিক্ষিত 
লোকে পরের উপর দোষ দেয়, অল্প 
শিক্ষিতের আপনার দোষ দেয় আর 
ন্বাহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাহারা কাহাঁকেও 
দোষ দেয় না।* 

স্বামী । কাল বাত্বে যে কথাটা 
_ বলিয়াছিলাঁম, কাহারও কাছে বল নাইত, 
কথাট। অত্যন্ত গোঁপনীয়? 

. স্ত্রী। তাবলিব কেন? গোপনীয় 
তাহাত তুমি বল নাই। 

এক বিবাহের মজলিসে একটী ধন- 
গধ্িবত বাবু সাজ-সজ্জা করিয়া বসিয়।- 

ছিল। একজন দরিদ্র ব্রাঙ্গণ সেই 
সভায় আসিয়। তাহার হাত খাণেক দূরে 
বসিল। মলিনবসন ব্রাহ্মণকে নিজের 

এত্ত কাছে বপিতে দেখিয়া! বাবৃ হাড়ে 
চটিয়া গেল, ককশিন্বরে বলিল-_ “ওহে 
ঠাকুর তোমাতে ও গাদাতে প্রভেদ কি?” 
ব্রাঙ্গণ বিনীত ভাবে বলিলেন “বোধ হয় 

এক হাতের বেশী হইবে না” 

_ধিখ্যাত' কবি ডুীইডেন সর্বদাই 
পুশ্তকাদি লইয়া বিদ্যা চর্চায় নিযুক্ত 

থাকিতেন। একদিন তাহার স্ত্রী তাহাকে 

৪ কক 

হইলে তোমার দেখা গুন! অধিক পাই- 
তাম।” ভ্াইডেন উত্তর করিলেন, ৭তা 
য্দি হও তবে, পঞ্জিকা হইও, যেন প্রতি 
বৎসর বদলাইন্তে পারি।” 

অগষ্টস্ সিজার যখন রোমের সম্রাট, 

,--সেই সময়ে রোম নগরে এক জন 
যুব! পুরুষ আসিয়াছিল, তাহার আকৃতি 
অবিকল সত্রাটের স্তায়। এই আশ্চর্ধ্য 
সৌসাদৃশ্তের কথা শুনিয়া সম্রাট তাহাকে 
দেখিবার জন্ত রাঁজ সভায় আনিতে 
আজ্ঞা করেন। রাজ সভাম্ন আসিলে, 

সকলেই সম্রাটের সহিত তাহার সাদৃশ্ঠ 
দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হুইল । এ রহ্- 
স্তের মর্ত্োত্তেৰ করিবার জন্য, সম্রাট 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তোমার 
মাতা কি কখন রোম নগরে আসিয়- 
ছিলেন” ? যুবক উত্তর করিল-_“মাতা 
কখন আসেন নাই; কিন্তু পিতা মধ্যে 
মধ্যে আসিতেন 1” শুনিয়! সভাস্থ 
সকলে অধোবদন । 

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী নিয়লিখিত 
প্রশ্নের উত্তর চান-_ | 

“আমি যখন এলাম 

তুমি তখন এলে, না ১ 
এলে, সব্বস্থ খেলে 

_ ফাঁবার সয়য় মনোহছঃখ দিয়ে গেলে" - বলিলেন--“দেখ, আমি যদি পুস্তক 
“হইতাম তাহা! হইলে ভাল হইত) তাহা 



 শছিল বটে আগে, তপক্যার বলে 
কার্ধ্যসিক্ধি হ'ত এ মহিষ গুলে, 
আপনি আসিয়। ভক্ত-রণস্থলে 
গ্রাম করিত অমরগণ ॥৮ 

চুনার বা চুনীরগড় ইষ্-ইণ্ডিয়ান 
রেলওয়ের একটা ষ্টেশন) মোগলসরাই 

. ২৪০ ক্রোশ। 
হইতে ১০, ক্রোশ, হাবড়া হইতে প্রায় 

প্রধান রোগ হইয়া উঠিয়াছে, এই 
রোগের হ্যাপায় পড়িয়া অনেকেই এখন 
অনেক স্থানে যাইতেছেন। আগে আগে 

মধুপুর, 'বৈদ্কনাথ গেলেই অনেকে শান্তি 
পাইতেন, কিস্তু “এখন ওস্তান গুলিও 
' আর মনে ধরে না; স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া 
জলবায়ু পরিবর্তনের পক্ষে চুনার এখন 
বেশ প্রসিদ্ধি লাভ ক্রিয়াছে। সুতরাং 

| ছুনার সম্বন্ধে হু এক কথা বল! নিতান্ত 

. ০ ৮ ডি কপ পন্ড এ০পানি ওর ৮ 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়। বোধ হয় ন|। 
স্থানটা বাস্তবিকই মনোহর । একে 

পাহাঁড়ময়, তাহাতে আবার গঙ্গার উপর | 
অবস্থিত, স্থতরাঁং বাহ্দৃশ্তয ও স্যাস্থ্য 
সম্বন্ধে ইহা একটা উৎকৃষ্ট স্থান। এক 
সময়ে কৈলাসনাথ প্রসঙ্গক্রমে পার্বতীকে 
বলিয়াছিলেন_“নীম নিসিন্দা যেথায়, 
মানুষ মরে কি তথায়?” করাটা কেহ 
পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন না, 
কথাটাতে নীম -নিসিন্দার গুণ বিশেষ 
রূপে ব্যক্ত করা হুইয়াছে। সেই নীম 
নিসিন্দায় চুনার পরিপূর্ণ । জলকষ্ট এখানে 
কখনই নাই। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী 
৬ একপ্রাস্তে প্রবাহিত, মধ্যে 

ও - নহটিজল্ত ১ দলটি ৩ ও ও তক ০" ৩০. স্টিক... 

00906 (জল হাওয়া র 
ন্ 

' পরিবর্তন )--বাঙ্গালীর এখন একট; 

সকল ভ্রব্যই পাওয়। যাইত । 

সমীরণ।  . টি 
না বত. ০০৯ ০০ পর প্লে শস্য 

১ নু ্ নর টু 

্ 
্ * | চুনার । 

| জার্গো নায়ী একটা ক্ষত্র নদী সঙ্সিকটস্থ 
পাহাড়ের ঝরণ। হইতে উৎপর হুইক্ষা, 
চুনার অতিক্রম করিয়! প্রায় ৩ ক্রোশ 
দুরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হুই-. 
ঘাছে; এতগ্রিন্ন ইন্দারা বা কূপ সকল 
স্থানেই আছে । “বুচায়া” ও “্দার্গা” নামক 
ছইটী কূপ; এখানে বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
মোগল বাদশাহগণের সনয়ে এই ছুইটা 
কু খনন করা হইয়াছিল । সেই অবধিই 

ইহাদের জজ ব্যবহৃত হইতেছে, এখনও 
জলের অগ্রাচর্য নাই। পানীয়রূপে 
ইহাদের জন অতিশয় স্বাস্থ্যকর ? রোগী- 
গণকে এম্ব জল ব্যবহারে উপদেশ 
দেওয়া হয়;। জঙ্গল. ও জঞ্জাল এথানে 

| অপেক্ষাকত অনেক কম। 
পূর্ব্বে ইংরাজদিগেরই সময়ে যখন 

এখানে সৈন্যার্দির বাস ছিল, তখন 
চুনার খুবই জম্জমা । প্রয়োজনীয় 

খৃষ্টান 
মিসনরীগণও এখানে সেই সময় অনেক 
লীল৷। করিয়াছেন। থৃষ্টানগণের জন্ত 
ছুইটী উপাসনা-মন্দির এখনও বিদ্যমান, 
তাহাতে কাজকর্মও চলিতেছে । একটা 

| রোমান ক্যাথলিক ও আপরটী ৫প্রাটে-. 
 গ্রাণ্ট, সম্প্রদায়ের জন্য । .যৎ্সামান্ত আক্ব- : ). 

সম্পন্ন কতকগুলি ইংরাজ এখনও এখানে 
ৰসবাস করিতেছেন । ইহারা যে অংশে 
রাস করেন, ষেটাকে “লোয়ার রেঞ্* 
ও 'ব্যাপ্সাক্, বা সাদা কথায় বারিক « 
বলেন নিশান! (লক্ষ্য) শিক্ষার অন্ত 1 
চাদমারীও একটা আছে। অস্ষ্ঠানের 

 ক্ষটী কিছুই নাই। মিউনিসিপ্যাল আপীষ, 



| টা্টন্হল তবহমীলখান
া, ডেপুটা মাজি- 

প্রেটের আদালত, কোতোদ্নালী বা! থানা, 
একটী মিমনরী স্বধ্যইংরাজী বিদ্যালয়, 
দোকান পধারী, বাজার, ফেবরীওয়াল। 

* প্রভৃতি সবই আছে। পাথরের কাজটা! 
এখানে খুব, পাথরও বিস্তর । ভারতের 
অনেকস্থানেই এই অঞ্চল হইতে পাথর 

বুঙ্চানী হ্য়। €বঙ্গল ইান কোংর 
ভিপো এখন এখান হুইতে উঠাইয়! 
জয়া হইয়াছে। এখানের গ্রেড 

 জ্ার্থেন অয্ার+ বাঁডাকৃচক্যশালী মাটীর 
| জ্বব্যাদি গ্রুসিদ্ধ। ঠাকুর কোং কর্তৃক 
| সুন্দর সুন্দর মর্্র প্রস্তরময় দ্রব্যাদিও 
| খানে প্রস্তভ হইতেছে । এই ত গেল 
ছুনারের মোটামুটা আধুনিক পরিচয়। 

তবে এখন দেখিবার শুনিবার এখানে 
কিকি আছে ও তাহাদ্দের পরিচয় ও প্রাচ্য 
ইত্বিহাস কীর্তনে বিশেষ দোষ হইবে না। 
গ্রাচা ইতিহাস. সম্বন্ধে যাহ! কিছু শোনা 
গেল, তাহাই লিখিতেছি $ প্রমাণ বিশেষ 
কিছুই নাই। যিনি ইচ্ছা করেন, বিশ্বাস 
করিবেন নতুবা তর্ক তুলিয়া কাহাকেও 
বিশ্বান করাইতে চাহি না। রামায়ণ, 
ম্াডার্ত্বর কথার কি কিছু প্রমাণ 
আছে? তবে যাহাদিগের হৃদয়ে এখনও 
জন্ধকারের রেখামাত্রও আছে, বাহার! 

এখনও সম্পূর্ণ আলোক প্রাপ্ত হন নাই, 
তাহাদিথের ঝন্তই কবিবর হেম চন্দ্রের 
কবিতার উপরিউক্ত অং টুক উদ্ধৃত 
ক্রিলাম। 

চুনারগ ডু ।- রেলওয়ে ষ্টেশনের 
৮] দক্ষিণে এক"মাইল পথ অতিক্রম করিলে 
| সশ্ুখেই এখানের কেল্লা অবস্থিত। রেল- 
| শ্বাড়ি ₹ইতেও ইহা লক্ষিত হুয়। ভাগী- 
| রথীর দক্ষিণপুর্বতীরে একটী পাহাড়ের 

উপর. এই কের নির্শিজ। পাহাড়টা 
একগ্রকার বেলে পাখরের। , ছর্ের 
সীম! দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৭৭৬ গঞ্জ আৰ 
প্রস্থে গঙ্গাতীরস্থিত ভউত্তরাংশ * ২৪ 
গজ; পাহাড়ের উপর হৃর্থপ্রাকারের 
বেইন ১৮৫* গজ । গক্ষার জল, ইইতে 
ইহার প্রাকার একবারেই ১০৪ ফিট 
উচ্চ ; জ্যামিতির ল্ম্বরেখার সায় কেল্লার 
গ্লাকারও, ভাগিরথীর বক্ষ হইতে এক- 
বারে উরে উখিত হইয়াছে । নদী তীর 
হুইতে কেল্লার ভিতর ২০* ছুই শত গজ 
দক্ষিণ পূর্বের অবস্থিত স্থানটা ১৪৬ ফিই, 
উচ্ছ। কেল্লার এই স্থানটাই সর্ববোচ্চ। 

ব্রেতাধুগ হইতেই এই ফেলার অস্তিত্ব 
সঘ্বন্ধে অনেক কথা গুন যাঁর 11 বামন: 

রূপী ভগবান রাজা বলীর দর্ণ খর্ব মানসে 
ঝিথদ ভূমি ভিক্ষা লয়] বিরাট্ররূপে 
তিন পদে তিন লোক অধিকার করেন। 
কথিত আছে তাহার "প্রথম পদ এই | 
স্থানে পড়িয়াছিল, এই জন্ত ইহার একটী | 
নাম হইয়াছে “চরণার্দি । যে পাহাড়ের | 
উপর কেল্লা! নির্মিত, তাহারও আকার | 
অনেকটা চরণের জ্ঞায় বলিয়া ইহাকে 
“চরণাদ্রি”ও বলে। 

বাপরে মগধের রাজা জরামন্ক (উদ্ত 
পাহাড়ের উপর রাজগিরি নাকে গড় 

নির্মাণ করিয়া তাহাতে অনেক রাজ্জাকে 

* কেলার ভিতর এই স্থানটাই সর্ববাপেক্ষ। 
প্রশস্ত । | 

1 তবে কেন্লাটার গঠন যে তখন এরূপ ছিল: 
নখ, এ কথা আর কাহাকে ও বুঝাইতে হইবে না 
কোন্ সময়ে যে কেল।টা বর্তমান আকারে নির্সিত 

হইয়াছে, মনে।যোগপুর্ধক অবধান করিলে 
পাঠক ক্রমে সবই স্থির করিয়া লইতে পার়িবেন। 



"| পরিত্যাগ থুর্বাক চরণান্্রি পাহাড়ে আ- 

স ক নে ঘুখিঠিরের রাজ- 
স্থয়কালে ভগবান্ শ্রীকষ্ণের পরামর্শে 
 জরাপন্ধকে নিহত করিয়া ভীমার্জুন এ 
সকল বন্দী রাজগণকে উদ্ধার করিয়া 
 হক্তিনায় লইয়া যান । জরাসন্ধের কয়েদ- 

খানা ঘুর নাকি ম্যাগজ্ধিনের পার্খে 
এখনও বর্তমান । রে 

রাজ! ডুর্তরী* স্্রটর ব্যবহারে বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিক্া রাজধানী উজ্জক্সিনী 

সিয়। তপশ্চর্ধ্যায় নিযুক্ত হয়েন । রাজ 
_বিক্রমাদদিত্য বনু অনুসন্ধানের পর এই, 

স্থানে তাহাকে পাইয়। পুনরায় উজ্জরিনী 
প্রত্যাবর্তনের জন্য তাহাকে অনেক অনু- 

রোধ করেন কিস্ক'ভর্তরী কিছুতেই আর 
প্রত্যাবর্তন সম্মত হইলেন না। স্থানটা 
ভয়ানক জঙ্গলমথ ' ও শ্বাপদসস্কুল এবং 

গড়ের ছুরবস্থা দর্শনে ভর্তরী অনেক খেদ 
করিয়াছিলেন । রাজা বিক্রমাদিত্য এই. 
কারণে গড় মেরামত করিয়। এই স্থানে 

নগর স্থাপন করেন ও ধগরের নাম প্রদান 

করেন “ভর্তরীঁ কি নগরী” । ম্যাগজিনের 
. নিকট ভত্ৃহরীর বেদী এখনও বর্তমান। 
লোকে তাহাকে “ভর্তরী চবুতর” . বলে। 

শুনা যায়, এ মণ্ডপে নাকি অনেকে 
অনেক তৈল ঢালিয়াছেন, কিন্ত এক 
 বিশ্বুও বাহিরে পড়ে নাই। 

১০২৯ সনে সহদেব নামে এক রাজা 

এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন ও 
: গড়ের স্বত্বাধিকারী হয়েন। শোন্বা নামে 
তাহার এক পরমাস্থনরী কণ্তা ছিল। 
লাজ প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে ব্যক্তি, 
যুদ্ধে-তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, 

1 'ধর্মগস্থে ইহার বিস্তৃত ইতিহাস্ পাওয়! 
যাইবে ।. । 

সী ৷ 

তিনিই তাহার. কন্তারত্ব লান্ভ করিবেননঠ। 
 মহোবার রাজা জাসনের . পুত্র ওদল যুদ্ধে 
সহদেৰকে পরাস্ত করিয়া শোনবা লাভ 
করেন। আজ পর্য্ত্ত তাঁহাদের বিবা- | 
হের ছাদলাতগ্লা ও -শোনবার মহুল-- ঃ 

গড়ের ভিতর দ্রষ্টব্য । 
১৪৮৮--১৫২৮ খুঃ পর্য্যস্ত রাঃ ৃ 

* বীরন্সিংহ ও ব্টরভানসিংহ নামক রাজ- 
দ্বয়ের অধীনে থাকে । তাহাদের রাজ- 
মন্দিরাবলী স্বাণীধবাট ও .দেবল ম্যাগ- 
জিনের ভিতর ভর্তরীর চবুতরের নিকট 

. বর্তমান । ১৫২৯ খৃঃ বাবর বেনারস দখল 
করিয়া চুনারধগড়ে তাহার লোক লস্কর 

ব্বাখেন ও নিঞ্জ আপিয়াও সকল পরিদর্শন 
করিয়া যান £ সে সময় গড়ের আশপাশ 
ভয়ানক -জঙ্গপা ও গণ্ডার, বন্হস্তী, ব্যাস্ত 
ভল্ল,ক প্রভৃতি খ্াপদে পরিপূর্ণ বলিয়া 
তিনি লিপিবঙ্ধ করিয়! গিয়াছেন। পর- 
বর্ষে বাবরের মৃত্যু হইলে শেরখী গড় 
দখল করিয়া তথায় বাস করিবার জন্ত 
বাটা ওক্সানাগার নির্াণ করান । তাহার 
নাম "শিলহথানা”। গড় শেরখার হস্তগত 
শুনিয়া হুমায়ুন,সসৈম্ত আসিয়। ছয়মাস- 
কাল যুদ্ধের পর পরাস্ত 1 হইয়] প্রস্থান |. 
করেন। শেরর্৫থার মৃত্যুর পর গড় আধার . 
হুমাষুনের অধিকারভূক্ত হয়।: তরদীয় 
উত্তরাধিকারী চিরন্মবণীয় বাদশাহ আক- 
বর গড়ের ভিতর একটা দ্বার নির্মাণ 
করান।. দ্বারে সন বর্ষ খোদিত আছে?। 
লোকে ধ&ঁ দরজাকে পানিঘাটের দরজ! 
বলে। জাহাঙ্গীরের সময়৮ইপ্রিয়ারখা | 

+ ১৫৩৯ পরী: হুমায়ুন কর্তৃক গড় একধার 
অধিকৃত হয় বটে কিন্ত কিছু দিনের পরই সেরখা 

আবার উহ]! দখল করিয়াছিলেন |... 
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| প্রধানের নাজির নিযুক্ত হয়েন। তাহারই | 
বৈঠকে. ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এখানের 
কাছারী বসাইয়াছিলেন * | ওরঙগজেবের 
সময় মির্জা বহরাম নাজির হয়েন। তিনি 

* গড়ের ভিতর উৈরবুর্জের নিকট যে 
মসজিদ নির্মাণ করান, অগ্তাপি তাহা 

বর্তমান । 
কথিত আছে, একদা জনৈক ব্রীক্ষণ 

টি €._..-.-.- তি সপ 

| হ্তিনাপুরে একটা লৌহশলাঁক। মৃত্তি- ৃ 
। কিছুদিন গ্রে ইংরাজী সাহমৈ নির্ভর কাতে প্রোথিত করিয়া রাজা পিথৌ- 

ব্বাকে বলেন যে, এ স্থানে হুর্গ নির্্টাগ ,, 
করিলে, সে ছর্গ চিরস্থায়ী হইবে; কারণ 

_ বিলাতি সাহসেও কুলাইল না, অবশেষে উক্ত শলাকার দ্বার বাস্থকির ফণ৷ 

বিদ্ধ হুইয়াছে। রাজ! তাহার কথায় . 
ড় বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়। ব্রাঙ্গণ . 
ক্রোধভরে উহ! তুলিয়া লইলেন। উক্ত 
লৌহশলাকার অগ্রভাগ রক্তময় দেখিয়া 
রাজ! বিশ্িত ও স্তপ্তিত হইয়৷ ব্রাহ্মণের 

] 

ূ 
ূ 
| 

পদত্বর় ধারণপূর্বক বিনয় রচনে তাহাকে । 
শাস্ত করিয়। পুনরায় উক্ত শলাক! 
সৃত্বিকাতে প্রোথিত করিতে অন্থরোধ 
করেন। ফেলপ্নে উহ। প্রোথিত কর! 
হইয়াছিল, সে লগ্ন গত হওয়ায় কোন 
ফল হইবে না বলিয়া আর উহ! 
প্রোথিত হইল না। গমনকালে তিনি 
পিঘোৌরাকে বলেন যে, ইচ্ছা করিলে 

_পিথোৌরা চরণাদ্রি গড় মেরামত করিয়। 
দিতে পারেন, ইহাতে চরণাদ্রি গড় 

পৃথিশিতে কিছুকাল স্থায়ী হইবে। ক্রাঙ্গ- 
পের আজ্ঞামত- পিথোৌরা চুনার গড়. 
মেরামত করিয়া নৃতন নাম রাখিলেন 

- শপিখোরা গড়” | লোকমুখে ক্রমে উহা 
- পাথর গড়' হইয়া য়া দীড়াইয়াছে |. 

. বর কাছারী পৃঃ পূর্বের গাদন, হান হ/স- 
পাতালে 8558 

পপ পপ পপ 

৪৭: 
_ আমেদ সা ডুরানির ভারতাক্রমণের 
পর মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থায় ১৭৬৪ 

খু অযোধ্যার নবাব সুজান্দোল| চরণা-. 
দ্রির স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। তাহার 
নিকট হইতেই ইংরাজগণ ইহার, শ্ব্ব 
পাইয়াছেন। ১৭৬৫ খুঃ ইংরাজ সেনা- 
পতি*মজর মন্রো! ইহা অবরোধ করেন 
কিন্ত দেশীয় সেনাগনের দোধেই নাকি 
সেবার তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। 

। করিয়! দ্বিতীয় বার তিনি চুনার গড় 
আক্রমণ করিলেন, কিন্ত এবার আবার 

টুটিল; ইংরাজ সৈন্তগণের মধ্যে ভীরু- 
তার লক্ষণ প্রকাশ পাইল সুতরাং এ 

| আক্রমণেও কোন ফল দর্শিল না। তবুও 
৷ মন্রে। ভগ্মোৎসাহ * নহেন, এবারে 
৷ তিনি আর আক্রমণ না, করিয়! স্থায়ী 
অবরোধ সংকল্পে চুনারে উপযুক্ত সৈগ্ভ 
সামস্ত স্থাপনা ও সব সুবন্দোবস্ত করিয়! 
জেনেরাল কার্যাকের অগ্্রীন প্রধান 
সৈম্ত দলের সহিত মিলিত হইতে স্বয়ং 
বেনারস যাত্র! করিলেন । সুজান্দৌলাও 
এই সময়ে বেনারসে আসেন । সম্মুখ 
যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া! মন্রে! চুনার | 
হইতে দৈম্ঠাদি উঠাইয়া লইলেন। চু- | 
নার গড় অধিকারের খ্যাতি তাহার অ- 
দৃষ্টে নাই । শীঘ্রই ষ্ঠাহাকে ভারত ত্যাগ 
করিতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের চুনার 
গড় অধিকারের সংকল্প সাধনও টি 
রহিল । ]. 

১৭৬৫ থৃঃ ইষ্টইত্ডিয্স কোংর প্রধান |. 
সৈম্ভাধ্যক্ষ কাণ্যাক ইহার পুনরবরোধ : 
করেন। প্রথম রাত্রির আক্রমণে তাহাকে 
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অনবরত গোলা বর্ষণ করিয়া ইংরাজি 
গড়ের প্রাকায়ের ধক্ষিণপনশ্চিম কোনেকস 
এক স্থান ভগ্ন ফরেন। ভুজান্দৌলা 
স্্ৈগদ আর আত্মরক্ষা! ফরিতে না 
পারিয়া, আত্মসর্পশ করে । পরে ১৭৬৮ 

খুঃ অধোধ্যাঙী নবাব ইংক়াজের 'সহিত 
অদ্ধি করিয়া চুনায়গঞ়্ ও চুনাক্ধের পয 
ইংরাজগপকে প্রদান করেন? 

কেল্লা ইংরাঞজারধীমে অ)সিলে কিছু- 
কালের জন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে 
চুপার-গড়ই ইংরাজের প্রধান ম্যাগজিন . 
ও আন্ত্রাগার হইয়াছিল। ১৮১৫ খৃঃ এই 
ছর্গ ঠ্েটু শ্রিজন্ ক্ধষপে পরিণত হয়। . 
ত্রিস্বাকজী দেংলসিয়া ইহার প্রথম করেদী । 
ইনি ১৮১৭-১৮ খৃঃ রাজজ্রোহী মহারাষ্ী- 
দলের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন। 
এখন ইহা সাধারণ জেল ব্যতীত আর 
কিছুই নহছ। 

ছুর্গের ভিতর জলের বাবস্থা বিশেষ 
কিছুই নাই,। গঙ্গার 'জলই এখন পানীয় 
তিতরে একটী কূপ আছে বটে কিন্তু তা- 
হার জল 'পেয় | কৃপটীর ব্যাস ১৫ ফিট্। 
কদম-রস্ুল বা চরণ পাদুকা ।_ 

কেল্লার নিকটে টাকোর মহ্ল্লাতে সেখ 
ইমাম বস্কেরর মসজিদের একটা খরে এখম 
উহ! বন্ধে রক্ষিত । একখগ্ড কৃষ্ণ প্রস্তাবে 
চরণের সন্ুখস্থ অর্ধাংশের (অস্ুলী 
সমেত) চিচ্কের সভায় একটা চি বিদ্য- 
মান। ইংয়াজ আমলে কেল্লায় ভিতয় 
হইতে দেবাদির মুর্তি যখন স্থানাস্ত- 
দিত কর! হয়, ,সুসলমানগণ সেই সময় 

| €কলার ভিতর হইতে উক্ত প্রস্তরখামি 
3 লইয়। মস্লিনে স্থাপিত করেম। সুসল- 
২] যানগণ ইহার নায় দিয়াছেন “কদম রন, 

ছিলুগণ | চরণ পাকা, বেন হিদ ও 

মুসলমানের ইহার প্রতি সমান শ্রন্ধী | 
হিন্দুগণের মতৈ, ভগবানের যে ছইটী |. 

চরণ পৃথিবীর উপর পতিত হয়, তগাধ্যে 
দক্ষিণ চ়ণের চিহ উক্ত প্রীন্তীরে পতিত" 
হইয়াছিল আর বামপদের চি গয়ায় 
আচে। ৃ 

মাতম! ধায়, অরাসককের বন্দী- 
ক্বাজগণকে চুনীরগড় হইতে উদ্ধাক্ 
করিয়া হক্টিনায় লইয়া যাইবার লময় 
ভগবান শ্রীকষ্চের পদচিহ উক্ত প্রন্তপ্ন 
পতিত হয় £ সেই অবধিই উহা! হিন্দুর 
আদরের ও'ভক্তির সামগ্রী । | 

মুসলমামগণও আবার 'কদম-রন্থুল” 
তীহাদের “বলিয়া প্াবী করেন। সেই 
দাবীর হিসাঁবেই ইংরাজ উহ নষ্ট করিতে ; 
উদ্যত হইঞ্জে মুসলমানগণ সধত্ধে মসজিদে 
রক্ষা করে । ইহারা বলেন, ফরখ্ 
সাহার রাজত্বকালে মাফ নামক জনৈক 
হাজী--মকা হইতে প্রত্যাবর্তনকাে 
ছইটী কঈম-রস্থুল (চয়ণার্ধ) লইয়া ; 
আসেন *। তন্মধো একটী বাগসাহকে : 
উপটৌকন দিয়া হাঞ্সীসাহেব জায়গীধ় ! 
্বরূপ চুনার প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয়টী : 
তিনি গড়ের ভিত'র রাখিক়াছিলেন। 

সেই অবধিই ইহা! গড়ের ভিতর ছিল। | 
মস্জিদে স্থাপিত খাকিলেও দর্শন : 

মানসে অনেক হিশৃষীত্রী এখানে আগ- 
মন করেন। কাশীধামের মহারাজী | 

মাসিক বৃত্তি দিয়া উহার সেধার অস্থয 
একটা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত রাখিয়াছেন। ইহার. 
তত্বাবধান এখম তাহারই অধীন । . 

* হিন্দু তীর্থ বাত্রীগণের অনেকেও গয়ায় গিয়া 
্রস্তরেয় বা পিত্তলের বিফুপদ লইয়া আাসৈন। . 

. কদম রহুল আন।ও সেই হিসাধে। রি 



হাহ এটি কাছ 
.স্ান। কাসেম স্ুলেমানি নামক এক 

ফকিরের এই স্থানে সমাধি হয়। পেশ- 
ওয়ার-_ ইহার জন্মস্থান। মনের বৈরাগো 

'শিষ্যাদদি সমভিব্যাহারে তিনি দেশ পর্যয- 
. টনে বহির্গত হইয়! লাঞঠোরে আমিয়। 
উপস্থিত হইলে তাহার সহিত বহুমং খ্যক 
অনুচর, দর্শনে শঙ্কিত হইয় জটনক রাঁজ- 
কর্মচারী এ বিষয় বাদশাহের কর্ণগোচর 
করেন। প্রবল প্রতাপশালী আকবর 
তখন দিলীশ্বর। 
শঙ্কার কারণ অবগত হইগ তাহার হস্তে 
ঢাল, তরবারী ও হাতকড়ি, বেড়ি দিয়! 
আজ্ঞ! দ্রিলেন, কাসেম যুদ্ধে অগ্রসর 
হইলে ঢাল তরবারী ব্যবহার করিবে 
নতুব। তাহাকে শির নত করিয়া হাত- 
কড়ি ও বেড়ি গ্রহণ করিতে বলিও। 

কাসেম-ফকির, যুদ্ধে তাহার কি কাজ 
সুতরাং বাদশাহের আজ্ঞান্গমারে হাত- 

কড়ি ও বেড়িই তিনি নতশিরে গ্রহণ 
করিলেন। বন্দীভাবে তাহাকে লাহোর 
হইতে চুনারে পাঠান হইল। চুনারে 
গড়ের নীচে একটা মস্জিদে তিনি মায়ং- 
কালান নেমাজ পড়িবেন, হাতকড়ি ও 
পায়ের বেড়ি আপনা হইতে খুলিয়৷ গেল 
শ্বচ্ছন্দে তিনি উপাসন। করিয়! লইলেন। 
উপাসনা শেষ হইয়া গেল, আবার তিনি 

যে বন্দী-_-সেই বন্দী; হাতকড়ি ও বেড়ি 
যথা স্থানে আবদ্ধ হইল । প্রত্যহই এই 
ঘটন1। ক্রমে সকলেই উহা প্রতাক্ষ 
করিলেন। কাসেম সাধারণ ফকির 
নহেন বলিয়! লোকের মনে ধারণা হইল । 
আরও একটা অদ্ভুত ঘটন। ইহার সম্বন্ধে 
শুনা যান । মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া, ভিনি 
এক দিন সকলকে নিকটে ডাকিয়া 

আকবর কর্মচারীর , 

চিরবিরোধ। 

4 ছনার। ৪৯ 

বলিয়া! দিলেন যে, তিনি একটা তীর | 
নিক্ষেপ করিবেন, তীরটী যেখানে,গতিত 
হইবে, সেইস্থানেই বেন তাহার কবর 

দেওয়া হয়।' নিক্ষিপ্ত তীর গড়ের 
নিকটেই নিপতিত দেখিয়া তিনি আদেশ 
করিলেন, প্টুক আউর” অর্থাৎ ,আরও 
একটু যাও। আদেশক্রমে তীরও পুনরায় 
উদ্ধমুখ হইয়। আরও, কিছু দূর গিয়। ভূমে 

পতিত হইল। তীরটা ষে স্থানে পতিত 
হইয়াছিল, নেই অঞ্চলটা টাকৌর মহল্লা 
নামে খ্যাত। কাসেমের "টুক আউর, 
উক্তি হইতেই টীকৌর মহল্লার "টাকৌর” 

হজ্ঞা উৎপন্ন। চৈত্রমাসের প্রতি বৃহ- 

স্পতিবারে নেমাজ পড়িতে দর্গাহে অনেক 
মুসলমানের সমাগম হয়৭ 

মস্তরাম সাধু -_দের-দানবে 
আদিকাল হইতেই এই 

বিরোধের কথ। শুন] যায়; কোন কালে 

কি ইহার শান্তি হইবে না? অনস্ত- 
কালই কি এইরূপ চলিবে । কলিতে 
দেব-মাহাত্মা কদান্চ . প্রত্যক্ষীভূত হই- 
লেও দেবদ্ধেষিগণ ত শ্বঁকার্যাসাধনে 
অমনোযোগী নহেন। বিজিত হিন্দু- 

জাতির সহিত হিন্দু দেব-দেবীগণও কি 
শক্তিহীন? নতুবা তাহারাই বা নীরবে 
সকল অত্যাচার সহা করিবেন কেন? 

অগকা এইরূপে তাহারা ক্ষমা ও ধৈর্য্য- 
গুণ শিক্ষা দিতেছেন, মানুষে কিছুতেই 
বুঝিতেছে না? জেতা ইংরাঁজ হিন্দু-দেব- 

দ্বেবী। তাহাদের নিকট দেবদেবীর 
আদর কতদূর সম্ভবে? হিন্দুর আমলের 
দেব-মুস্তি সমূহ ইংরাজ আমলে চুনারগড়ে - 
আর স্থান পাইলেন না। স্তরাং নূতন 
স্থানে নুতন করিয়া! আবার ত্র সকল 
মুর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই কারণে 

05) 



ৃ নি 

একটা নীম বৃক্ষের শুলায় ভৈরোজীউ 
স্থাপিত্ব হইলেন। এইস্থানে এক সাধু 
থাকিতেন, নাম মন্তরাম। নামে যেমন, 
ইহার কার্যযকলাপও সেইনপ। শুনা 
যার,নহত্তী যাইতে দেখিয়া সময়ে সময়ে 
ইনি লানুল ধরিয়া তাহার উপর উঠিয়া 
বসিতেন। এক দিন ইনি কোতো়ালীর 
নিকট দিয়া আসিতেছেন, মানখ। নামক 
জটনক পাঠান তীহাকে আপন দুঃ 
জানায়। * মন্তরাম হাত ধরিস্! মানর্থাকে 
কোঁতোয়ালীতে বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠে 
তিনবার আঘাত করিয়া বলেন “য।, শীন্রহ 
তোর এ ছঃখের অবসান হইবে! পুত্র 
পৌত্রাদিক্রমে তিন পুরুন তোরা 
কোতোয়াল হইবি।” কিছু দিন পরেই 
মানখা সহর কোতোয়াল নিযুক্ত হইল! . 
তাহার পুত্র ও 'পৌত্রগণও এ কার্যে 
জীবনাতিপাত,.করিয়াছে। 

কালীমন্দির ।-_-কলিকাতার 
সিদ্ধেশ্বরী, আনন্দময়ীর ন্যায় টাকৌরে এক 
কালীমৃত্তি আছেন, জনৈক ব্রাঙ্গণ তাহার 
সেবায় দিনাতিপাত করেন। পুজাদি 
অনুষ্ঠানের কৌন ক্রটা দেখা যায় ন|। 

গদাপাহাড়  _টাকোরে অব- 

স্িত। গদাসাহ নামক এক ব্যক্তি এই 
স্থানে সমাধি লয়েন বলিয়াই গদাপাহাড় 
নামে ইহ। খ্যাত । ইহার কবরের চতুঃ- 

সমীরণ । 

পার্খে হস্তঘর্ষণ করিলে চন্দনের গন্ধ পাওয়া 
যাইত বলিয়া শুনা ঘায়। ইংরাজগণ . 
এই পাহাড় হইতেই গোল! বর্ষণ করিয়া . 
গড়ের প্রাকারের কিয়দংশ ধ্বংস করেন। 

মতিকন তেওয়ারী ।__ইনি' 
একজন অপই দীক্ষিত কুলের শিষ্য, 
নিরাস খট্খরিয়া মৌজায় । গড়ের নীচে 
গঙ্গাতীরে বঙিয়া একদিন ইনি জপ 
করিতেছেন, নিকটে এক ব্যক্তি জাল 
ফেলিয়া স্বালে কি উঠিবে-_-ইহীাকে 
জিজ্ঞান। কল্টে। উত্তরে ইনি বলিলেন 
"তোর জালে শশক উঠিবে।” জাল 
গুটাইয়া প্লে ব্যক্তি দেখিল, . প্রন্কতই 
একটা বন্ত শশক উঠিয়াছে। 

দুর্গের নিকটে ইহার আশ্রম ছিল, 
তাহার অনাতিদুরে কেল্লার জনৈক বর্্- 
চারী বাস করিতেন। একদিন রাত্রিতে 
অত্যন্ত সৃষ্টি হওয়ায় উক্ত কর্মচারীর 
সিপাহী বল পূর্বক মতিকণ্কে ঘর 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়] তাহার ঘর অধি- 
কার করে। মতিক গড়ের ভিতর 
গিয়া ভর্থবীদেবের প্রার্থনায় নিশ! যাপন 
করেন । প্রাঘত সকলেই দেখিয়! বিস্মিত 
হুল, উক্ত সিপাহীর মৃতদেহ ঘরের 
ভিতর খাটায়ার নীচে পড়িয়া আছে, 
খাটীয়াথানিও উল্টান রহিয়াছে। 



শ্তু-সংবাদ।, ৫১ 

 শলু-সংবাদ। 
অদৃ্ট সুন্দরীর কলঙ্ক ছুরপনেয়। 

“মানুষে যদি অদৃষ্ট সুন্দরীর মোহিনী 
মুন্তিধানা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে 
কোন্কালে কত কি কাণ্ডই না৷ ঘটিত ! 
মান্গষের টিট্কারি-বাণ-জর্জুরিতা ভাম্সিনী 
অভিমানভরে কোন্ দুর বনে যাইয়া 
অঙ্গ ঢাকিত। সেখানে তাহাকে বাঘে 
থাইত কি ক্ষধানলে পোড়াইত, কে 
বলিতে পারে ? অথবা কোন পর্বতের * 

কোন ছর্গশম শিখরে বসিয়া কাদিয়া 
কাদিয়া কত শত নবীন! নির্বরিণীরই 
না স্ষ্টি করিত! অথবা] পলাইতে 
পলাইতে পথের মাঝে কোন বাঙ্গালী 
লেখকের চোখে পড়িত। তাহা! হইলে 
আরও সর্বনাশ হইত। কামিনীর কিস- 
লয়-কোমল অঙ্গথানি মুহূর্ত মধোই বীর- 
বরের লেখনী-কণ্টকে গাথিয়। যাইত। 

চারিধারেই শুনিতে পাই, বাঙ্গালী 
লেখক বড় অন্ধকারবাদী__799531718 
কথাটার অর্থ খুটাইয়। তর্জমা করিলে 
হয় পেজোমী। বাঙ্গালীর বাঙ্গলা লেখা 
এ রকম একটা কুরুচি-রসব্যঞ্জক। 

বাঙ্গালী লিথিয়৷ সুখ পায় নাই) 
কাজেই বাঙ্গালী সুখের কথা লিখিতে 
শিখে নাই। ফে ছুই একজন স্থখী, 
তাহারা কেবল কাদিয়া কাদিয়া নিজের 
ছঃথখ পরের স্বন্ধে চাপাইয়া। তাহার! 

* অতি সস্তর্পণে পরের প্রাণে হুঃংখের আব- 
রণ দ্রিতে জানিত, তাই নিজের! সহাম্ু- 

| ভৃতির বিনিময় পাইয়া কিছু সুখী হইয়া 
ছিল। +,ছুঃখ ভোগে যা কিছু ওই একটু 
হখ ৃ অধিকা ংশের কি ? তাহাদের ছ থ 

তাহাদেরই কাঁছে। সহানুভূতি কয়জনের 
ভাগ্যে মিলিয়া থাকে ! ফাজেই বাঙ্গালী 
লেখক অদৃষ্টের নিন্দা করিয়াই জীবন 
কাটাইতেছে। সে অদৃষ্টকে দেখিতে 
পাইলে কি আস্ত রখিত? অনৃষ্টের বড় 
অদৃষ্ঠ তাই তাহাকে দেখিতে পাওয়। যায় 
না। অদৃষ্টের নিন্দা কোথায় ন্যই | লক্ষ- 
পতির পরা্াদ-শিখরে, ভিক্ষুকের কুটাবে, 

বিচারকের মঞ্চোপরে, কারাগারে__ 
অদৃষ্টের নিন্দা কোথায় নাই ? স্থলে অন্ৃ- 
ষ্টের নিন্দা গড়াগড়ি খাইতেছে। জলে 
ভাসিতেছে, অস্তরীক্ষে উড়িতেছে। 
প্রভাত হইতে আরস্ত করিয়া পর্ প্রভাত 
পর্য্যস্ত প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ সমীরণ অদু- 
ষ্রের বিরুদ্ধে পিটিশন বহন করিয়া ভূমি 
হইতে উপরে--আরে 'উপরে-_নিকট 
হইতে দূরে বৈহ্যতিক বেগে 'ছুটিতেছে। 
তবু কি নিন্দার 'শেষ করিতে পারি- 
তেছে ! অদৃষ্টের নিন্দা কখন্ নাই? 

ক্ষুত্র বালিকার কীঁপনি-ভর1 হৃদয়ের 
স্তরে স্তরে অদৃষ্টের নিন্দার মুকুল গজা- 
ইর্তেছে; কেননা কাল সে পাশ কর! 
স্বামীর ঘরে যাইবে। তাহাকে পার 
করিতে বাপকে অৃষ্টের কত নিন্দা 
করিতেই সে না দেখিয়াছে! অদৃষ্টের 
জালাময্টী উক্কাক্ষপিনী তাহাকে গৃহ- 
প্রাঙ্গণে পাইয়া তাহাকে কত পোড়াই 
না পুড়িতে হইয়াছে! কত লোকের 
ঘবারস্থ না হইতে হইয়াছে! কেহ তাড়া 
দিয়াছে, কেহ তাড়াইয়াছে,--কেহ দূর 
হইতে অন্ত প্রতিশ্রত হীরার খাটের 
সোণার ছবি দেখাইয়া, তাহার সুবর্ণ 



৫২ সমীরণ । রি 

প্রতিমা নন্দিনীকে প্রেতিনীর সহিত 
তুপনা, করিয়াছে । সেই কন্তা পাশ- 
করা স্বামীর ঘরে যাইবে । অদৃষ্ট ! সেকি 
এর পরে তোর মুখে দুধের বাটা ধরিবে? 
বলি স্থশীলা আমাদের কি করিতেছ ? 
স্থশীলার বাপ শত্ভুর শ্বশুর সম্বাশুড়ী? 
তাই বলি বালিকার হৃদয়ে মুকুল 
গজাইতেছে। যেগ্ুনি যাইবে, অমনি 
স্বামী ফেল্ হইবে। তখন কি হইবে? 
অমনি ত্বতিকা শ্বশুর- গৃহগত! নবী- 
নার হৃদয়ের প্রতি লোমকুপে শিকড় 
গাঁড়িয়! ভূবনব্যাপী শীল হইবে । আর. 
পাশ হইলেই বা কি? সে ত সেই 
আদালত সন্মূথে বটবুক্ষতলে শামলা- 
মঙিতশির প্রা্ণেশের লোঁচন-স্ধার 
ধার। ন্মদৃষ্টের নিন্দা ধারায় ধারায় 

তরঙ্গিনী। 
দেখাইয়] দাও, কে অৃষ্টের দোষ না 

গাহিয়া জল থাঁয়! নিশিখস্ডিতা৷ প্রণয়ীর 
মুখ দেখিতে পায় না, স্বাধীনভর্তৃকা 
স্বামীর ঘরে যায় না'। রাধা কৃষঃ কৃষঃ 
করিয়া কাদিতেছে। আয়ান অদৃষ্টকে 
দেখিতে পাইলে হাড় একস্থানে মাংস 
একস্থানে করিবে বলিয়া! লাঠী হাতে 
করিয়া ঘুরিতেছে। ভিখারিগী পাড়ায় 
পাড়ায় ঘুরিয়াও-- ফুধার্ত, ব্যাধি-হুর্ববল 
ভিখারীর আহার যোগাইতে পারিতেছে 
না। রাগী উদ্রাময়ক্রি্ নরেশ্বর প্রাণে- 
শ্বরের ভাঙ্গা উদরে অতি যত স্বহন্তে 
পাক করিয়াও -জীবিত মতশ্তের ঝোল- 
টুকু রাখিতে পারিতেছে না। পেটে ন! 
পড়িতে পড়িতে মাঁছটা তড়াক করিয়া 
লাফাইয়া বিলে" পলাইয়া যাইতেছে । 
কেন এমন হয়? কাহার নিন: এ 
সকলই অনৃষ্টের দোষ। 

 নেপোপিয়ঙ্-_কার্য্য 

কাধ্যবীর ! তুমি বলিবে অদৃষ্ট নাছ। 
দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াও পুরুষকার বলে 
তুমি রাজ! হইয়াছ। ধুলিমুঠা ধরিয়াছ, 
কড়িমুঠা পাইয়াছ। তুমি ত অদৃষ্টকে 
মানিবেই ন। এইটুকু অদৃষ্টের অদৃষ্টের, 
দোষ। কিন্ত যে তোমার মত কার্য- 
বীর-_ তোমার মত কার্য্য করিয়াও ফল 
পাঁর নাই, যে, কড়িমুঠ! ধরিয়া ধুলিমূঠা 
পাইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন 
এমন হয়? সে বলিবে অদৃষ্টের দোষ। 

বর্তমান শতাব্দীর কাধ্যবীর ভূবিজয়ী 
যাহার জীবনের 

মূলমন্ত্র ছিল, রণক্ষেত্রে শক্রমণ্ডলী মধ 
সাত দিবলসবাপী জাগরণের পর বললমে 
ভর দিয় স্বশ্বপৃষ্ঠে মুহুর্তের জন্ত ঘুমাইয়াও 
যে তৃপ্তিলাভ করিত,--সহত্র রণরঙ্গের 
নায়ক সেই নেপোলিয়নও ত অদৃষ্টের 
নিন্দা করিতে করিতেই মরিয়াছিল। 
তড়িদবেগা সর্ধনাশী আভালাঞ্কীভর! 
দেবছুরধিগম্য আল্লস্গিরিগহবরে যে 
কামান তুলিয়াছিল; ইটালী মারিয়াছিল, 
স্পেন, হলাও, বেলজিয়ম প্রভৃতি বড় 
বড় রাজ্য যে ভাইকে, আত্মীয় কুটুস্ব, 
গঁদান সম্পকীয় যাহাকে পাইয়াছিল, 
তাহাঁকেই দাঁন করিয়াছিল,_বল দেখি 
ভাই, তার কি সকল থাকিতে--যৌবনের 
সকল উষ্ণ শোণিতবিন্দু, সেই শক্তি, 
সেই মহত্ব, সেই. কাধ্যকুশলত্ব -সকল 
থাকিতে, তার কি সাগরতরঙ্গে ঘের! 
ক্ুত্র সেন্ট হেলেনার জনশুন্ত, আড়ম্বর- 
শৃন্, উইলোতরুতলের চৌদ্দপোয়া জমি " 
মাত্রই পরিণাম 1 সম্রাট কপালে করা- 
ঘাত করিত, আর বলিতগ্ত [৪ 1৮ ৪6৩ 
0: 0:0001)7 109625941 গ্লীউসির 

দোষ বুঝিলে সম্রাট তাহাকে গিলটিনে 



চা্পাইত, অদৃষ্টকে দেখিতে পাইলে 
শূলে দিত। 

নেপোলিয়ন-জয়ী ওয়াটারলুর বীর 
ওয়েলিংটন, রিফত্বম বিলের বিপক্ষতা 

, করিতে যাইয়া ভক্তত্বদেশবাসীর টিল 
খাইয়াছিল। সেদিন বীরবর অদৃষ্ট- 
সুন্দরীর সহিত মনে মনে আলাপ করিয়া, 
কল্পনার মুর্তি গড়িয়! *করমর্দিনশ্ছলে 
কোমলার করথানি ভাঙ্গিয়া দিতে কি 
ছাড়িরাছিল ? 

আর কত বলিব? এই যে সহিষ্ণু 
পাঠক, আফিসের কাজ ফেলিয়া, তামাকু- 
সেবন বিশস্বাত হইয়া, পাড়াপড়শীর নিন্দা 
ছাড়িয়া, গৃহিণীর নানাছাদের আদর কথা 
উপেক্ষ! করিয়া! এতট1 অদৃষ্টকাহিনী পাঠ 
করিলে, এটা তোমার অদৃষ্টের দোষ। 
এই যে পাঠিক! ঠাকুরাঁণি ! খিট্মিটিনী 
শ্বাশুড়ীমাগীর রাধিয়! বাড়িয়া! আহারের 
অনুরোধে জলিয়। পুড়িয়া_-মভিমানিনী, 
ঘরে খিল দিয়! শান্তি পাইবার আশায় 
হতভাগ্য শল্ভুর জীবনেতিহাসের ছুই ছত্র 
পড়িয়াই জ্বলিলে, আর অরৃষ্টের নিন্দা 
করিতে করিতে আমাদের এত যন্ত্রের 
শতকে দূরে নিক্ষেপ করিলে_-এটাও 
আমাদের অদৃষ্টের দোষ । 

হায়! আমি কোথায় কুলকুলনাদিনী 
কল্লোলিনীর খরশস্রোতে নায়ক নায়িকা! 
ভাসাইব, তাহাদের চাদপানা মুখে 
চাদের আলো ফেলিয়া চাদে চাদে 
ধুলপরিমাণ করিব» কোথায় শশীর 
লঙ্গে কালমেঘের ছায়া! জড়াইব-_ছারার 
সঙ্গে সমীরণের বুকৃনি দিব, কুলে 
তুলিব, ঝড় আনিব, বাশি বাজাইব, 
গ্লান গাঁওয়াইব, কখন ডুবাইব, কখন বা 
উঠাইব। কোথায় কুমুদিনী. মনোঙ্গ- 
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নাথ, সতীশ্চন্দত্র, হেমলতা, প্রাণেশ্বরী 
প্রাণেশ্বর-_চিরফুল্ল গোলাপবেলার মাল! 
গাখিব, নব্য পাঠককে দেখাইব আর 
নব্যা পাঠিকাণ্র করকমলে অঞ্জলী দিব-_ 
শেষে রাজনীতি, সমাজনীতিতে.ঠোকর 
দিয়া, যৌবনের রীতি বুঝাইতে ,ষোড়শী 
সর্যাসিনী কমলিনীর মুখের ছুট গীতি 
শুনাইব--আর সরুলের শেষে কালী- 
দহের ক্মলেকামিনী_-করীবর উগা- 
রিণী- দিল্লীক] লাঁড্ড, সেই ন্রিক্ষাম ধর্- 
চরণশীল! বিনোদ্িনীর মোহন বেণীতে 
সমগ্রা গীতাখান। বাঁধিয়া সকলকে মজা- 
ইব, আর দূর হইতে যতকিঞ্ৎ পাঁরি- 
শ্রমিক কাঞ্চণমূল্য লইয়! ঘরে বসিয়। 
মজা দেখিব,-_না একটা তীব্রগন্ধ টগর 

হাতে, বৃত্ত ধরিয়া ঘুরাইতে 'ঘুরাইতে 
সকলকে হাড়ে হাড়ে জালাইলাম ! 
ইহা হইতে বঙ্গ সাহিত্যের অদৃষ্টের দোষ 
আর কি হইতে পারে? 
আর আমাদের শম্ভু! সেই বা 

কোথায়, বি, এল,'পাশ করিয়া, কোন 
একট। প্রকাণ্ড দিগ্গজ জজের সন্মুখে 
ধাড়াইয়! ভাঁত মুখ নাড়িয়া, রেলিংএ 
ঘুপী মারিয়!, কপালে করাঘাত করিয়1__ 
যেমন করিয়াই হউক, হয়কে নয় করিয়! 
সত্যধর্ের প্রতিষ্ঠা করিবে; মেসের 
ভাত খাইয়া! কংগ্রেসে বক্ত.তা করিবে 
বর্গের টাদ হাতে আনিয়। মেকেঞ্জি 
লায়াল্রে সেলে বিক্রয় করিবে, সে. 
টাদের দাম হইল না দেখিয়া! রেসে বাজী 
ধরিবে; অবশেষে সর্বস্ব থোয়াইয়! গৃহে | 
ফিরিবে, গৃহিণনীর গাল খাইয়। হেঁচে 
কেশে অস্থির হইয়! শ্বরবিকৃতি করিয়া 
বালিশে ঠেস দিয়! জরের ভাণ করিবে, 
আর আমাদের বাধ্য করিয়া অন্থপ্রালে : 
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, আশ মিটাইতে ব্যবস্থা করিবেন! 
কোথায় কি না সেই শস্তু এত লেখা 
পড়া শিথিক্ন। বাংলা লিখিয়৷ মহামুল্য 
জীবনটাকে হাসির খোরাক করিতে 
চলিল! হায়রে অদৃ্ট, তোরে আর 
কি বলিব? 

অদৃ্দোষে শত্ভু লেখক হইলেন। 
অদৃষ্ট-পোষে বাঙ্গালী পাঠকের অনুগ্রহের 
উপর আত্মনির্ভওর করিলেন। বুঝিলেন 
না, উপযাচক হুইয়। ক্ষীরমোহন দিলেও 
বাঙ্গালী জিবে ঠেকাইয়াই তেতে। বলিয়! 
ফেলিয়া দেয়। আর দুর দুর করিয়? 
তাড়াইয়া! দিলে, কুইনাইনের নিরেট 
বড়ী, কমল মধুর মিছরি বলিয়া লেহন 
করে, আর আবেশে চোখ মুদে,__ 
সঙ্গীকে বুঝিতে দেয় না, আর বিদ্রপ- 
কারী শ্বাদেন্্িনকে গালাগালি দিতে 
দিতে আবার চাহিয়! বার বার, কতবার 
খায়। বুবিলেন'ন1, বাঙ্গালী পরের চোখে 
দেখে, পরের কাণে শোনে । নিজের 
কথা পরকে দেয়, পরের কথা আপনি 
লয়। বুঝিলেন না দ্বিসপ্তকোটীধৃত- 
খরকরবাল৷ বাঙ্গাল অবলা । বুবিলেন 
না, এখানে প্রক্কৃতি বিপর্ধযস্তা পণ্ডিত 

সম্তা। পেচকে গান গায়, কোকিলে 
ক্যা ক্যাকরে। এখানকার ছই হাতে 
ঢাল তরবারযুক্ত--প্রহরীকে চোরে শুধু 
হাতে ধরিয়। লইয়৷ যায় প্রহ্রীবর 
হাত ছাড়াইবার অবক্যশ পায় না। 
হতভাগ্য শু কিছুতেই বুঝিলেন না, 
এখানে পাঠক হুইতে লেখকের সংখ্যা 
অধিক। এখানে জীবস্ত কবি গুকাইয়া 
মরে, তাড়া খায় দ্বারে দ্বারে। আর 
মরা কৃতিবাদকে বাচাইবার জন্ত চাদ! 

| গুঠে ঘয়ে ঘরে। 

অদৃষ্ট সুন্দরি |. তারতের সাগর 
ধন, শিপ্রাজলকল্লোলকোলাহুলমুখরিত . 
উজ্জয়িনীকুঞ্জের চিরমুখর, অনস্ত জীবন 
ভ্রমর রতন কালিদান কোথায় ? কেহ 
বলে সে কাশ্শীরের রঙ্গিনী প্রকৃতির. 
সদর ললাটে টীপ হুইয়া আছে। কেহ | 
বলে, ভোজরাজের প্রাসাদ প্রাঙ্গনে সমী- 
রখেেআজিও €স বৌ বো করিতেছে। 
কেহ বলে, উজ্জপ্লিনীর কেলিকাননে 
একটা লুতাঁজালে জড়াইয়া হাত গা! 
বাধ। পড়িয়%ঠ আছে। কতকগুলা অভি- 
সারিক আহাকে দেখিয়! পথে পথে 
কবরীর ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে যে যার 
ঘরে পলাইয্ যাইতেছিল। একখান! 
নিবিড় ভ্রক্নররু্ষ মেঘ আধারে অঙ্গ 
ঢাকিয়া মাথার উপরে দাড়াইয়! দীড়া- 

] ইয়া! দেখিতেছিল ) আজিও পর্য্স্ত সে 
ংবাদদ উত্তরদিকে বহিয়! লইয়। যাই- 

তেছে। কালিদাস কোথায়? কেহ 
বলে স্বেরাজা হইয়াছে; কেহ বলে, 
কবির অদৃষ্টে যাহা ঘটে--খণ দায়ে জড়া- 
ইয়া ভারতের কোন এক স্থানের কোন 
এক প্রমোদার গৃহে বাধ! পড়িয়াছে। 
আর সেই এভন তীরের চিত্ত বিনোদন 
ংশীধর সেক্ষপিয়র ? তার বাড়ী ঘর 

লইয়া কত তত্ববিদের কত নিশাই ন| 
অনিদ্রায় কাটিয়া গিয়াছে! শেষে যেখানে 
যেখানে সন্দেহ হইয়াছে, লোকে সেই 

 সেইখানেই এক একট! গন্দুধ খাড়া 
করিয়াছে । ইহারা কোথায়? ইহা- 
দের সঙ্গে অভ্ঞাতকুলশীল, আরও কত * 
সহআ্র সহল্ কবিকুল কোথায়? ব্যাস 
বাকীকির কথ! ছাড়িয়। দিই--তাহারা 
গৃহশুন্ধ, স্থান শুন্ত- নিফাম যোগী _মানু- 
যের অগোচরে কোন্ ঘোর বনে দেহ". 



তটীগ করিয়াছে। সেখানে শত মন্ব- 
স্তরের সহত্র হুর্ধ্য এক সঙ্গে উঠিয়াও 
একটা রশ্মিরেখার ভগ্নাংশও চালাইতে 
পারে নাই। তাদের কথ। ছাড়িয়া দাও। 

“বলি গ্রীক সরোবর কেলিহংস হোমর 
কোথায়? সাত মাতটা নগর আমার 
আমার করিয়া সমবেত বিদ্জ্জনমণ্ডলী 
মধ্যে আজিও পথ্যস্ত যুদ্ধ করিতেছে! 

ফের বলি, তাহার! কোথায় ? বাড়ী 
বাড়ী তত্ব লও, ঘরে ঘরে সন্ধান কর, 
পৃহ্স্থের প্রতি হৃদয় তর্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়।. 
দেখ, হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ভিম্ন করিয়া পরীক্ষা 
কর, দেখিবে বাড়ী বারী, ঘরে ঘরে, 

হৃদয়ে হৃদয়ে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শত সহস্র 
লক্ষ অগণ্য প্রকোষ্টে, শিরা ধমনীতে, 
শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে ঘর বাধিয়া 
বসিয়া আছে। বলি সেক্ষপিয়রের নাট- 
মন্দির কয়জনে দেখিতে পায়? কিন্ত 
তুমি আমি কি সেই মহাকবিকে ইংল- 
গর এতনতীর হইতে ধরিয়া আনিতে 
ভিটাচ্যুত করি নাই? সে মন্দির কি 
ভাবুক হৃদয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে 
ছাঁড়িয়াছে? কাল অনন্ত, পৃথ্থী বিপুল 
মানব হদয়রাজ) অবিনশ্বর, ভাব অক্ষয়-_ 
তবে যষেজাতি সোণার দেহ পোড়াইয়া 
ভম্মকণা পর্য্যস্ত তটিনী-শ্রোতে ভাসাইয়! 
দেয়, যে জাতির এক একট। দিগ্গজ 
কবি অনেক মন্তিফ ব্যয় করিয়া ভাল 
ভাল অলঙ্কার রচনা করিয়া ব্যাস 

বাল্দীকি প্রভৃতি মহাকবিগণের মহ! 
” ক্কাব্যাঙ্গে পরাইয়া দেয়; পরাইয়া আপ- 
নার অস্তিত্ব বিশ্বৃতির গর্ভে ডুবাইয়! দেয়, 
--সে জাতির জন্য, সে জাতির বল্লাস্ত 
স্থায়ী খধিকুলের জন্ত আবার ক্ষণবিধ্বংসী 

 মাটীর কীত্তিত্তস্ত কেন? তাহাদের গ্রাতি 
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আমাদের তক্তি দেখাইবার নিদর্শন 
রহিল না বলিয়া! এত হায় হায় কেন? 

_ মায়াত্যাগী বীরকুলের প্রাণের জন্ত এত 
মায়া কেন? আধুনিক বিজ্তের মত 
ধরিলে, ভগবদগীত। ব্যাসের নয়, প্রক্ষিপ্ত। 
তবে এমন আ্ুন্দর ভগবদ্ধাক্য ভারতের 

মুখে ,কে ফুটাইল? সেই মহাপ্রাণের 
অস্তিত্ব কোথায় ? তবে ,এই যে 
সর্ধত্যাগী, মায়ামোহত্যাগী, গৃহত্যাগী, 
স্বাধীনতা-ত্যাগী জীবন-ভিক্ষু "পরানু গ্রহ- 
ভোগী আধ্যমহাতরুর প্রকাণ্ড শাখায় 

কীত্তিবাস কৃত্তিবাসের কীত্তিস্তস্ত প্রতিষ্ঠা 

খেয়াল ফুটিল__ওঝার প্রেতাত্মা! কীন্তি 
ফণিনীর ফোঁস ফৌন গর্জনে কাতর 
হইল,-_-এট। কি বাঙ্গালী কবির অদৃষ্টের 
দোষ নয় ? অদৃষ্টঠট তোর সকল দোষ! 
তোন্ন ক হইতে হু' পধ্যস্ত বণমালায় 
অক্ষরে অক্ষরে দোষ। কেন সেঅর্থ 
শত্ডুকে দেওয়া হইল ন1? ত] হইলে ত 
আমাদের শল্তু কবি হইত না। 

অনৃষ্টের দোষে' শস্ভু কবি হইলেন। 
ঘি 

শস্তু কবিহইলেন। নায়ক নায়িক! 
আসিল__ আলিয়া দেখিল শস্ডু গীতি 
কবিতা ফাদিয়াছেন। তখন সে কবিত! 
গৃছে অনধিকার প্রবেশ হইবে বিবেচনায় 
আবার আসিব বলিয়া আশ্বাস দিয়! নাটক 
নভেলাদি তরণীগণ মধ্যে যেট৷ হু'ক 
একটাচ্চে চাপিয়। ধান ভানিতে চলিয়া 
গেল। পথে অপোগণ্ড শিশু হইতে 
গলিতাঙগ, খখলিতদস্ত বৃদ্ধ পর্য্যস্ত সেই 
সকল নৌক! ধরিয়া টানাটানি করিতে 
লাগিল। যাক সে কথা আর এখন 
নয়। শভু এখন নায়ক নারিকা-শৃন্ত 
ফুল কবিতা লিখিতে আরস্ত করিলেন। 



০ শীত ভিত নিশার 

৫১৬ 
€ 

মাঝ হইতে একটা কথ কহিয়৷ যাই । 
শক্ভুর কবিতা-রলোদ্দীপিকা কে? আমি 
তুম্নি, পশু পক্ষী, কীট পতর্গ--নকলেই 
বলিবে স্থশীলা স্থন্দরী। কিন্তু তাও কি 
কথন হয়? কবে কোথায় হইয়াছে ? 

রাধর নামে মুরলীধরের বেণু বাজিত, 
লছিমাদেবী পরমাণে বিগ্ভাপতির, বংশী 
মুখরিত ॥« কবিতা কি অমনি আসে? 
কবিত.কি অমনি কেহ কখন আনিতে 
পারিয়াছে? নির্দয় নরঘাতক দন 

রত্রাকরের 'সেই রাম়. বলিতে অক্ষম 
মুখে “মা নিষাদ* কে ফুটাইল ? সেই: 
নীরস, ভীষণ, অন্ধকারময় চোখে মন্দা- 
কিনীর জল কেঢালিল? সকলেই জানে? 
সে- ক্রৌঞ্চী। 'সেত বহুকালের কথা। 
ইতিহাস সেখানে পহছিতে পারে নাই। 
অন্ুসন্ধষিৎম1 সেখানে আমল পায় নাই। 
পাইয়াছিল কিন্বদস্তী। কিন্বদন্তী বলে, 
সেটাত ব্যাধশরহত ম্বামীর শোকে 
রোরুগ্ভমান।, জ্ঞানশুন্তা ই তস্ততঃ উড্ীন। 
ক্রৌধ্ধী। কিন্ত এ পোড়। ভারতের 
(কম্বদস্তী রাম জন্মিবার ষাট হাজার 
বৎসর পুর্বে রামায়ণের ত্যষ্টি দেখিয়া- 
ছিল। -বানরকে বেদ আওড়াইতে 
শুনিয়াছিল। কিন্বদস্তী ঠানদিদি দেখি- 
যাছে, রাবণ যখন রামের সহিত সার! 
দিন যুদ্ধ করিয়! ক্লাস্ত হইয়া থরে ফিরিত, 
তখন রক্ষকুল-বধু সকল আসিয়া! তাহার 
অঙ্গসেবা করিত। কুড়িজনেৎ কুড়িট। 
হাতে হাত বুলাইত, দশজনে দশট। 
মাথার পাকাচুল তুলিত, দুইজনে পা 
টিপিত। কোমুল করম্পর্শে রক্ষেশ্বরের 
যখন ঘুম.আদিত, যখন আবেশে কুড়িটা 
চক্ষু বুজিয়! যাইত, তখন : দশটা নাসিকা- 
চলেন বিংশতি গুহা! হইতে সশব্দে বহি- 

সমীরণ ।. 

ছহয়। 

কির কবিতা-রসোদ্দীপিকা 

গত প্রভঞ্জন সাগর ডিডাইয়। কাঁল- 
বৈশাখী মুষ্তিতে গরীব বাঙ্গালীর ঘর 
দোর, আশ! ভরনা সব ভাঙ্গিয়। দিত। 
কিন্ত আমরা বলি, আবেশভরে. রক্ষো- 
রাজ একদিনের জন্যও কি পাশ ফিরে, 
নাই ? আর পাশ ফিরিতে সর্ধশেষের 
একদিকের মাথাটা কি আকাশে গিয়া 
ঠেক্ষে নাই & তাহা হইলে অঞ্গবিলগ্ব। 
স্থন্দরী সেই মাথার সর্গে উপরে উঠিয়। 
টাল খাইয়া মাটীতে পড়িয়া কি হাত, পা, 
মাথা, কিছুই ভাঙে নাই? কিন্বদস্তী |. 
ঠাকুরাণী গ্িহগম। বিহঙ্গমীর গল্প করে, 
গজ কচ্ছপের যুদ্ধের সংবাদ দেয়, শুক 
শারীর কথা শুনিয়া কত রাজকুমার 
রাজকুমারী বিবাহের ঘটক হয়। তুমি 
কি সকল কথা বিশ্বাস কর? তুমি কি 
বলিতে পার, ভূবনমোহন রূপরাশী লইয়। 
পাঞ্চালী আগুনের ভিতর হইতে বাহির 

হইয়াছিল, অনলোদ্ভুতার রূপের টানে 

পৃথিবীর লোক ভ্রপদের দ্বারে হত্যা 
দিয়াছিল? তোমার গৃহিণীর আগুনের 
আচটা সয় না। আগুনের নামে তার 
অম্রোগেরঘ্উৎ্পত্তি ! ভয়ে তোমাকে 
খণ করিয়া রাঁধুনি রাখিতে হইয়াছে। 
তুমি কি এ কথায় বিশ্বাস করিবে? 
নিত্য রুগ্ন ভগ্নদেহে তুমি পাঁচসের তুলিতে 
ইাঁপাইয়া যাও। আর অঞ্জনানন্দন মাথায় 
গন্ধমাদন, বগলে তপন ধরিয়া শ্রীরাম 
চরণে শরণ লইল। আরে ছি কিন্বদস্তী 
ঠাকুরাণী ! এমন মিছ গল্পও করিতে | 

তবে নাকি শোক হইতে শ্লোকের": 
উৎপত্তি সেই জন্তই ধরিলাম, বান্মী- 

ক্রৌক্ষী। 
তা না হইলে বলিতাম, নিষাদরূপী 
শমন-প্রহারে : নই-স্বামিক! : সুতরাং 

শপ খ্ব্ট কার, ১জপাৎ ভাবা এ রো ডন উল 
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রৌোক্ষতমানা, সরধুত্তীরন্থ কোন অতাগিনী | অরণি, কালিদাসের বিস্োত্তমার অলক্কক 
ভূমি সঞ্চরণশীল! ক্রে'ধীর বিষাদ অলিন বাগ রজিত চরণ হছুখানির স্ববমীঅঙ্গ-. 
বদন দেখিয়া, বালীকির হৃদক্ন কবাট | স্পর্শ জুখ কুহুরিতা শিঞ্জিনী, বিস্তাপপাতির 

| খুলিয়া গিয়াছিল। ঈষহৃনুক্ত বাতায়ন 
]' পথে বনিষ্বা শমনকে নিষাদ সন্বোধনে 
এ বাগীশ্বরী করুণ রাগিণীতে বঙ্কার তুলিয়া- 

ছিল। যাক্ সে কথাই না হয় ছাড়িয়। 

লছিম! রাণী, চণ্ডিদাসের বূজকিনী, 
সেক্ষপিয়রের ডেভন্তাণ্ট জননী, ,কাঁউ- 
পারের অন্উইন্ গৃহিণী। আর কত 
বলির? আর বড় বড় বৈষ্ণব. কবির 

দিলাম। কিন্ত হায় এমন করিক়াঁকক়- | কোন নম্ব ছুই একটা আখড়। বিহাক্িণী। 
জনের কথা ছাড়িব? তাই বলিলাম 
ৰান্গীকির কবিভারসোদ্দীপিক। ক্রৌক্ধী । 

ব্যাসের অরণি। মকলেই বলে এই, 
'অরণি গর্ভ হইতেই মহাাযোগী শুঁকদেব . 
সস্ভৃত! কিন্তু অব্পণি একটা জড়পদার্থ! 

হ আমাদের বিস্ময় রাখি, স্থান কই! 
তাহা হইলে লজ্জা দরম বিসঞ্জিয়া, 

| স্বর্গীয় প্রেমের দোহাই দিয়! তর্ক ছাড়িয়া 
| বলিয়া যাই,__বাক্ীকির ক্রোর্ধী, ব্যাসের 

সমালোচন।। | 

বিদ্যাসাগর অর্থাৎ সমালোচনা 
সংবলিত ঈশ্বরচন্ত্র বিস্ভাসাগরের জীবনী। 
প্রীবিহারীলাল সরকার সঙ্কলিত। এত- 

দিনের পর মহাক্সা বি্ভালাগরের এক- 
খানি সর্বাঙগস্থন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত 

হইয়াছে, ইহ! বাঙ্ালীমাত্রেরই আনন্দের 
ও গৌরবের বিষয় । প্ধাহার করুণায় 

] শত শত নিরন্ন নিরাশ্রয়, অন্নাশ্রয় : 
1] পাইত, ধাহার আশ্রয়ে থাকিয়। অগণিত 
ঢু অনাথ. আতুর দীনহীন ছুংস্থ দরিদ্র 

অসহায় আত্মীয় নির্সিশেষে প্রতিপাঁপিত . 
1 হইত, যাহার জলন্ত জীবত্ত দৃষ্টাস্তে অতি 
| বড় কুপুতও অতুল মাতৃভক্তি শিক্ষা; 

॥ পাইত,* বাহার অসাধারণ অধ্যবসায়, 
] অদম্য উদ্ভম ও উৎসাহ, অকুষ্টিত নির্ভী- 

সকলকারই এক একটা ইনী, কিন্ত কেহই 
তনয় সহ্ধর্টিনী | তাহা হইলে শুর | 
কিনী ? আমরা *বলিয়াছি শত্তুর সেই 
*নরল! পতিগতপ্রাণ! ব্রাহ্মণী। বোধ 
তাই হুইয়াছিল। তাহা না হইলে শল্ভুর 
কবিতা লইয়। বঙ্গরাজ্যে একটাও কথা 
নাই কেন? তার জন্ত তার কবিতার 
পশার জমাইবার জন্তু আমাদৈর এত 
ওকালতী ফেন? " ভ্রমশঃ_-. 

কতা, অসীন বর্তব্যপরায়ণতা,” প্রভৃতি : 
লোকবিল্ময়কর গুণগ্রাম দর্শনে বিদেশী ; 
গ্রবাসী লোকেও ভক্তির সনিত মস্তক, 
অবনত করিত, সেই মহাপুরুষের জীবন- 
চরিত পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা! 
হয়? বিনি এনবপ মহাত্মার জীবনী 
সন্কলনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি মানব- 
মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র । 

ক্ষণভঙ্গুর মানবজন্ম লাভ করিয়া 
অদমা অধ্যবসায়, অটল সাহস ও অতি-. 

মানবী প্রতিভার সাহায্যে বাহারা বিশ্বের 
বিশালরাজ্যে এক একটী প্রচণ্ড বিপ্লবের . 
উদ্ভাবন পুর্বক জগতের মঙ্গলপন্থ! সথচিত 
বা প্রসারিত করিয়া যান, তাহার! 
মানবমাত্রেরই আরাধ্য, তাহারাই প্রন্কত | 

(৮) 
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বীর। সেব্ধপ বীরের জীবনী লোক- 
শিক্ষার প্রধানতম প্রকৃষ্ট উপায়। 
বিগ্কাসাগর মহাশয় বিদ্যার্তায় বে 
সর্ধোচ্চ আসন অধিকার করিতে না 
পারিলেও সান্বিক দয়! ও দাক্ষিণ্যে অগ্ভ- 
তম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রূপে পূজিত হুইবাঁর 
উপযুক্ত। জগতের ইতিহাসে 'এরূপ 
দানবারেকর সংখ্যা অধিক নহে। দয়! 
দাক্ষিণ্যাদি উৎকৃষ্ট হছংত্িনিচয়ের 
সহিত প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ ্কুত্তি বিদ্যা- 
সাগরের জীবনে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, 
হিন্দুর এই অধঃপতি অবস্থায় হিন্দুস্থাননে 
সেরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহা- 
তেই মহাত্মা বিগ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব । 
শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সরকার দয়! 

ও প্রতিভার অবতার এই মহাপুরুষের 
জীবনী সম্ছলন ' করিয়া দেশের এক 
মহোপকার করিয়াছেন । তাহার উদ্যম 
প্রশংসনীয়--অনুষ্ঠান শ্লাঘনীয়। আমর! 
সাহস করিয়া বলিতে পারি, আজি 
পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে কয়েক- 
খানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, 
এখানি তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । কি রচ- 
নার পারিপাট্য, কি বিষয়ের প্রতি- 
পত্তি, কি ভাবের কুস্তি সাধন সকল 
বিষয়েই তিনি কৃতকাধ্য হইয়াছেন । 
তাহার ভাষ। সরল ও প্রাঞ্জল রচনা 

আবেগমস্ষী, প্রণালী স্থব্যবস্থিত | 
যে সকল অনুকূল ও প্রতিকূ্প ঘটন। 

স্রোতের ঘৃর্ণাপাকে পতিত হইয়া বি্যা- 
সাগর শ্বীয় অদম্য অধ্যবসায় ও অটল 

সাহসে সংসার সিষ্কুর বেলাসৈকতে 
শ্রীচরণাঙ্গ পাষাণরেখায় অস্কিত রাখিয়া 

 গিয়াছেন, বিহারী বাবু তন্ন তন্ন করিয়া 

নিরপেক্ষভাবে সেই সমস্ত 
আলোচনা করিয়াছেন, এজন্ত তীহাকে 

প্রকাশ কক্কন। 

ঘটনার 

বিপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হই-. 
মাছে । আমরা গ্রন্থের আগ্যোপাস্ত 

পাঠ করিয়া দেখিলাম তাহার সেই 
পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। 
অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি তিনি 
নীরোগ শরীর হইয়া অন্পদিনের মধ্যে 
এই গ্রন্থের স্ুসংস্কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ 

গ্রস্থের কলেবর বৃহ, 
কিন্ত মূল্য 'খুব কম, সুতরাং সকলের 
পক্ষেই সুশভ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বর্ণপরিচয়েক্স স্তায় সেই মহাপুরুষের এই 
অপূর্ব জীদনচরিত বঙ্গের গৃহে গৃহে 
পঠিত হউক । 

প্রতিধ্বনি-__ইহা একখানি মাসিক 
পত্রিকা । ইহার কলেবর শ্ষুদ্র হইলেও 
ইহাতে প্রতিমাসে অনেক বিষয়ের 
আলোচনা হইয়া থাকে । প্রতি- 
ধ্বনির প্রথমাংশে নৃতন নূতন প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়, অপরাংশে বর্তমান 

বাঙ্গালা মার্রিক পত্রিকা সমূহ হইতে 
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল উদ্ধৃত হইয়। থাকে | 
প্রতিধ্বনিতে প্রতিমাসে যে সকল নৃতন 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে শ্রীবুক্ত 
ভূবনমোহুন ভষ্টাচার্ধ্য রচিত বাঙাল। 

সাহিত্য বিষুয়ক প্রবন্ধগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সেই সকল প্রবন্ধে লেখ- 
কের গভীর গবেষণা ও নিরপেক্ষ বিচার 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সাময়িক 
পত্রিকাপুঞ্জের এই ঘোর. প্রতিদ্বন্বিতায় 
গ্রাতিধবনি দীর্ঘজীবন লাভ করুক, হা 
আমাদের কামন1। 0. 



বিনর্প %। 

রক্ত, লসিকা, ত্বক ও মাংস দুষিত 
হইয়] শরীরের স্থানে স্থানে যে প্রদাহ 
উদ্ভূত ও. সত্বর নানাদিকে বিস্তৃত হয় 
তাহা বিসর্প নামে অভিহিত । 

প্রকার । 

বিসর্পঃ সপ্তধ। জ্ঞের়ঃ সর্বতঃ পরিসর্পণাৎ। 

এই রো সর্ধাঙ্গে বিসর্পিত অর্থাৎ 
| ধিস্তৃত হয় বলিয়া ইহা বিসর্প নামে 
আখাত হুইয়াছে। ইহা সাত প্রকার। 
বাতিক: পৈত্তিকশ্চৈব কফজ: সান্লিপাতিকত। 
চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে ঘন্দজাস্ত্রয়ং ॥ 
আগ্নেয়ো বাহপিত্বাভাং গ্রন্থাখাঃ কফবাতজ:। 

ফন্ত কদ্দমকে! ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ | 

' অর্থাৎ বাতিক, পৈস্তিক, শ্রেম্মিক, 
সান্নিপাতিক, বাতপৈত্তিক বাতশ্নৈশ্সিক 
এবং পিত্তশ্নৈশ্মিক ৷ ইহাদের মধ্যে বাত- 
টপত্তিক বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাত- 
শ্লৈষ্মিক বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প এবং পিত্ব- 
শ্লেম্সিক বিসর্পকে কর্দমক বিসর্গ কছে। 
কিস্ত অল্প কযায় বিসর্প সহজাত ও ক্ষতজ 

এই হই প্রধান বিভাগে বিভক্ত হইতে 
পারে । 

এই রোগ অতিশয় সংক্রামক ও 
ম্পর্শাগ্রামক | বসস্ত বিস্ুচিকা প্রভৃতি 
ভয়াবহ পীড়া সকল যেমন বৈশেষিক 

বিষ বন্দ হইতে উদ্ভুত হয়, অনেকে 
বিসর্পেরও সৈইন্ধপ বৈশেষিক কারণ . 

নির্দেশ করিয়া থাকলেন কিন্তু এই মত 
অগ্ঠাপি সকলে অভ্রান্ত বণিয়া গ্রহণ 

করেন নাহ । | 

নিদান। 
রক্তং লসীকা ত্বঙমাংসং দূষাং দোষাস্তয়ে!'মলাঃ। 
বিসর্পাথাং সমুৎপত্তৌ হেতৰঃ সপ্তধাতবঃ ॥ 

রক্ত, লসীকা, ত্বক ও মাস এই 
_ চারিটী দৃষ্য পদার্থ এবং বায়ু, পিত্ত ও 
কফ এই তিনটা দেষ+ যুগপৎ বিকৃত 

হইয়া বিসর্প রোগ উৎপাদন করে। 
লবণ, অগ্, কটু ও উঞ্চ দ্রব্য প্রভৃতি 
প্রভৃত পরিমাণে সেবন করিলে বাতাদি 
দোষের প্রকোপ হইন্বা বিসর্পরোগ উৎ- 
পন্ন হয়। সংক্রামণ, আঘাত, জলবায়ুর 

দূষিত অবস্থা, উৎকট আর্দ্রতা, শৈত্য ও 
উত্তাপ, এক গৃহে একত্রে বহুলোকের 

স্থিতি, সর্বপ্রকার মল দূষিত খাদ্য ও 

পানীয় জল ইহার কারণরূপে ' কার্ধ্য 
করিয়! থাকে । 

সাধারণ লক্ষণ । 

এই রোগে শরীর তাপ প্রায় সমানই 

রহিয়া যায়; কখন কখন তাহা অল্প বা 

অধিক পরিমাণে দ্ধ পাইয়! থাকে । 

* বিসর্পকে ইংরাজিতে এরিসিপেলস্ € ০ 

811)9 88) কহে। 



নাড়ী গ্রুত এবং প্রায়ই কোমল ও নমনীয় 
দেখা যায়; সময়ে সময়ে তাহা! ছিাত 
এবং ক্ষণবিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে । রাত্রিকালে 
রোগীকে প্রায়ই শিরঃপীড়া ও অনিদ্রায় 
কাতর হইতে দেখা যায়। সেই সময়ে 
কখন কথন প্রলাপ হুইয়! থাকে । তাহার 
ক্ষুধা থাকে না, তৃষা ও বিবমিষা, বৃদ্ধি 
পায়, কখন কখন বন হইতে থাকে । 
সে প্রায়ই অতিসারে কষ্ট পায় তাহার 
মলে উৎকট হৃর্গন্ধ। মুত্র অতি অল্প 
পরিমাণে নিঃস্যত হইড়ে থাকে । 

রঙ 
* 

বিশেষ লক্ষণ। 
বাতিক বিসপ। 

তজ বাতাৎ পরীনর্প । বাতজর সমব্যথঃ । 
শোথশ্ক,রণ নিস্বোদভেদায়।মার্তিহর্বান্ ॥ 

বায়ু জন্ত বিসর্পে বাতিক জ্বরের ন্যায় 
মস্তক, হৃদয়, গাত্র ও উদর এই সকল 

' স্থানে বেদন। প্রভৃতি লক্ষণ সমূহ, এবং 
 শোখ, স্ষ,রণ, লোম'ঞ্ এবং সুচীবেধবৎ, 

বিদারণবৎ ও আকর্ষণবৎ যাতনা উপ- 
স্থিত হুয়। 

রখ সস্তা 

পৈত্তিক। 

, পি্তাঁদ ক্রুতগতি £ পিত্তত্বরলিঙগো হতিলোহিতঃ। 

পিত্তজন্ত বিসর্প অতি লোহিত ব্রণ 
এবং শীপ্র 'প্রসরণশীল | ইহাতে পিত্ত- 
জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওর়। যায়। 

ল্লৈম্সিক 1. 
বক়ৎ ফষণ্ুযূতঃ দ্বিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্। | 
 ্লস্ষিক বিসর্গ কণডুবিশি্উ, চিকণ 

(এবং কফজবেয় সমস্ত লক্ষণ ত্বার! 
আক্রান্ত হইয়া থাকে । 

্ 

খাঁ 

পিল 

সান্গিপাতিক। 

সন্গিপাত সমুখশ্চ সর্ববলিজসমহিতং | 

সান্লিপাতিক বিসর্পে উল্লিথিত বাত- | 
জাদি ভ্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণ মিলিত : 
ভাবে একত্রে উদ্ভূত হয়। 

“ বাতপৈতিক | 
বাতপিতাজ্জরচ্ছর্দিমুচ্ছাতীসারভড় অমৈঃ। 
অস্থিতেদ প্রি দদনতমকারোচকৈধুতঃ ॥ 
করোতি সব্বন্ধঞ হীণ্ডাঙ্জারার কীর্ণয্ৎ ॥ 

বাতটেত্তিক বিসর্পে জর, বমি, মুচ্ছা 
অতিশয় তৃষ্চ, ভ্রম, অস্থিবেদনা, অস্সি- 
মান্দ্য, তমক্ষ ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ 
বিদ্যমান থাকে । এই রোগে সমস্ত অঙ্গ 
জলস্ত অঙ্গ'র দ্বার! আকীর্ণ বলিয়া বোখ 
হয়। বিসর্গ দেহের যেয়ে স্কানে ঘিস-: 

| পিঁত হয়, সেই স্থ।ন নির্বাণ অঙ্গারের 

স্তায় কৃষ্ণবর্ণ অথব। নীলবর্ণ, কিংবা রক্ত- 
বর্ণ হইয়া পড়ে । অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে যেরূপ 
স্ফোটক সমূহ উখ্খিত হয়, ইহাতে সেই 
রূপ হইতে দেখ! যায় । 

এই প্রক্।র বিসর্প দ্রুতবেগে হৃদয় 
প্রভৃতি মর্শস্থান আক্রমণ করে। বাক়ু- 
অতিশয় বলবান্ হুইয়! উঠে। দারুণ 
অঙ্গবেদনা, চেতনালোপ, নিজ্রানাশ, 
শ্বাস, হিক্কা এই সকল উপদ্রব আসিরা | 
দেখা দেয়। রোগী কোন প্রকারেই |. 
ক্ষণকালের নিষিত্তও কিঞিৎ আরাষ | 
পায়না। ভূমি-শষ্যা প্রভৃতিতে লুন্তিত | 
হইতে থাকে । এইরূপ জ্রমাগর্ত নানা | 
অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে 
চিরনিত্রায় নিক্ত্রিত হইয়া সকল ফলে | 
হইতে পরিজআগ গায় । এই রূপ. বিনর্প | 
৬»প্সিবিসর্প নামে অভিহিত | : 



. বাট্সৈত্িক। 

, ফফেন রুদ্ধ পবনে। ভিত্বা তং বহধ! কফম্। 
' বক্তঞ বৃদ্ধরক্রন্ত ত্বকৃণিরা শ্বায়ুষাংসগম্ 1 

ঘুররিত্বা ভু দীর্থাণু বৃত্বস্থলখরাজ্মনাম। 
্রস্থীন।ং কুরুতে মালাং রক্তানাং তীব্ররুগ্জ্রাম্ ॥ 

কফরুদ্ব বাযু কফকে বছধা ভেদ 

' করিয়া এবং রক্তাধিক্য থট্ুকিলে তক, 
. শিরা, লায়ু ও মাংসগত রক্তকেও দুষিত 
করিয়া দীর্ঘ, সুক্ষ, বর্ত,লাকার, ভুল ও 

7 কঠিন রক্তবর্ণ গ্রন্থিশ্রেণী উৎপাদন করে। 
ইহাতে অতিশয় বেদনা, গ্রবগজর, শ্বাস, 

(কাস, অতিশয়, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, 
ভ্রম, বিভ্রান্তচি সততা, মূচ্ছা, বিবর্ণতা, অঙ্গ 

[ভঙ্গ ও অগ্লিমান্টা এই সকল লক্ষণ 
ঘটিত হয়। ইহার নাম গ্রন্থি বিসর্প। 

ইহ! বাতশ্লেন্সার প্রকোপে উৎপন্ন হইয় 
থাকে। 

পিতশ্লৈঘিক। 
কফপিতাজ্জ রঃ স্ততে। নিদ্রা তক্ত্রা শিরোরুজা। 

| অঙ্গাবসাদবিক্ষেপেখ প্রলাপারোচকভ্রমাত ॥ 

[. পিত্ব্লৈম্মিক বিসর্পে জর, দেহের 
, স্তকতা, নিদ্রা তন্দ্রা, মন্তক-বেদ না, 

'| অঙ্গের অবসন্গতা, আক্ষেপ, প্রলাপ, 
' | অরুচি, ভ্রম, মুচ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে 
 বিদারণবৎ পীড়া, পিপাসা, ইন্জরিয়গুরুতা, 
 আমপুরীষ নির্গম এবং আোতঃ সকলের 
 লিগ্ততা, এই সকল লক্ষণ উদ্ভুত হয়। 
। এই প্রকার বিসর্প প্রায়ই আমাশয়ে 
উৎপন্ন হইয়া এক দেশবিসপাঁ হইয়া 
থাকে ইক! পীত, লোহিত ও পাঞুবর্ণ, 

( শিড়ক! সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, চিককণ কুয়তবর্ণ, 
রুক্ষ কষাব্্ণ, যলিন, শোণযুক্ত গুরু এবং 
অতিশয় তাপবিশিষ হইয়া পড়ে। ইহ! 

ঙ৯ 

স্পর্শ করিলে 
ইহা পক্ষের *ন্যায় 

প্রথমে অন্তর্ভাগে থাকে । 
আপ্রও বিদীর্ণ হয় । 

_বর্ণবিশিষ্ট ও গলিত মাংস হইয়া ক্রমশঃ | 
স্নায়ু ও শিরাসমূহকে আক্রমণ করে এবং 
সর্বশরীরকে শবগন্ধযুক্ত করিয়া ফেচুলে। 
ইহাকে কর্দম বিসর্গ কহে। 

ক্ষতজ। ,. 

বাহাহেতোঃ ক্ষতাৎ ভ্রদ্ধ: সরক্তং পিত্বমীরয়ণ্। 

বিসর্পং মারুতঃ'কুর্যযাৎ কুলখ সদৃশৈশ্চিতষ্ ॥ 
ক্ষোটেং সোশোখবরুজচদাহঢাং শ্কার্খশোণিতঙ্। 

: শন্্রপ্রহার এবং হিং জস্তর দত্ত ও 

নখাদ্দির আঘাত প্রভৃতি আগন্তক কারণ 
দ্বার! ক্ষত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত 
ও পিত্তকে বিকৃত করে, তাহাতে কুলখ 

'কলায়ের ন্যায় 'আকতিবিশিষ্ট স্ফোটক 
সমুহ দ্বারা ব্যাপ্ত বিসর্প উৎপন্ন হ়। 
আক্রান্ত স্থানের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া! যায় 
এবং শোথ, জর, দ্েদন! ও শ্দাহ এই 
সকল লক্ষণ বর্তমান ,প্রাকে। 

উপদ্রব । 

হ্বরাঁতিসারো বমধুত্বজ্।ংসঙ্রণরুম1 | 
অরোচকাবিপাকো চ বিসর্পাণামুপক্রব1: ॥ 

জর, অতিসাক্ন, বমি, ত্বক ও মাংসের 
বিদারণ, ক্লান্তি, অরুচি ও ভুক্তান্ের 

পরিপাক এইগুলি বিসর্পের কউপস্রৰ । 

* ভাবীফল। 

বাতিক, পৈতিক ও শ্নেম্িক বিসর্প 
সাধ্য। লান্নিপাতিন্চ ও ক্ষতজ বিলর্প 
অসাধ্য। পৈত্তিক বিসর্পে রোগী কজ্জল- 
রর্ণ হইলে তাহার স্বৃত্যু নিশ্চিত । মর্প- 

 স্বানন্বাত সকল প্রকার বিসর্পই অসাধ্য। 
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চিকিৎসা । 
সাধা। বিসর্পান্থয় আদিতে। থে. 
ন সন্িপ্ীতক্ষতজে। হি সাথে? 
সাধ্যেযু তৎপধ্য গণৈর্ধিদধ্যাদ ূ 
স্ৃতানি,সেকাংশ্চ তখোপ দেহান্॥ 

পূর্ববে বলা হইল যে, এক দোষজ 
বিসর্প স্ধ্য এবং সাল্গিপাতিক ও ক্ষতজ 
বিসর্গ অসাধ্য । সাধ্য ব্ির্প সমূহে 

 তত্বৎ প্রশমক, দ্রব্য সমুদাক্ের প্রলেপ 
_ তদ্যুক্ত মেচন ও তশ্প্রস্তত ঘ্বৃত প্রয়োগ 

. কর্তব্য । € " 

বিসর্প রোগের ্রথমাবসথায় দৌষানু- 
. সাঝে বিরেচন, বমন. লেপন্, সেচন ও 

 ব্ক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয় | 

রান্না নীলোৎপলং দ্বার চন্দনং মধুকং বল।। 
 স্বৃতক্ষীরযুতো৷ লেগো বাতবীনর্পনাশনঃ ॥ 

 বায়ুজ বিষর্পে রাঙ্গা, নীলোৎপলের 
মূল, দেধদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও 

বেড়েল। এই সমুদায়, দ্রব্য ঘ্বৃত ও ছুগ্ধের 
সহিত বাটিয়া গ্রলেপ দিবে। 

কসেরু শূঙ্গাটক পদ্ম শুক্তেঃ 
সশৈবলৈঃ সোৎপল দ্দিমৈশ্চ । 
বস্ত্াস্তটরঃ পিস্তকৃতে বিসর্পে 
লেগো বিধেয়ঃ সম্বৃতঃ হশীত2 

 পৈত্তিক বিসর্পে কেগুর, পানিফল, 
পল্পনূল, শরসুল, শৈবাল, জ্ুন্দিমূল ও 
কর্দম এই সকল জব্য স্বত্রে সহিত . 
মর্দিত ও বস্ত্রের 'অভ্যন্তরস্থ করিয়। 
প্রলেপরূপে সংযোদ্ধিত করিয়া রাখিবে। 

জিফল। পক্মকোপীয় সমঙ্গ! করবীরকস্। 
৮ চ লেপঃ প্লেশ্মবিসর্পাক | 

শপ্লৈদ্মিক বিসর্পে হয়ীতকী, আমলা 
| বহেড়া, বেণারমূল, লজ্জাসু, করবীরমূল, 

নলমূল ও অনস্তমূল এই. নকল বাটিয়া 
প্রলেপ দিবে। 

দোষমস্মিলনাজ্জাতে পরীসর্পে ভিষক্ ক্রি্নাম্ 
ততদ্দে।ষপ্রশষনীং যুক্ত াচরন১ নি 

দৌষসম্মিলন হইতে উদ্ভৃত বিসর্পে 
যুক্তি অনুসারে 'বিবেচনা করিয়া তত্ত- 
দোষনাশক চিকিৎসা করিবে । 

পরিষেক প্রচ্লপশ্চ শস্যতে পঞ্চব্ষলৈ্ 1 
০০০০৮৮০৪ 1 চ চন্দনৈঃ৫ 

কা, বেণারমূল, ষ্টিধু ও র রক্ত- 
চন্দন এই.সকলের অথবা পক বহ্ছলের 
গ্রালেপ ও সেচন সকল বিসর্পেই হিত- 
জনক । 

ভূমিন্ব বাস কটুক1 পটোলী 
ফলত্রয়ৈশ্চশন নিশ্ব কৈশ্চ। 
বিসর্পদ্দাহ জ্বর শোথকও 
বিস্ফোট-তৃষ।বমিহৎ কষায়ঃ ॥ 

চিতা, বাকসছাল, কট্কী, বিঙ্গার 
মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্ত- 
চন্দন ও নিমছাল এই সকলের কাথ 
পান করিলে বিসর্প, দাহ, অর, শোঁখ, 
কু, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা! ও বমির শাস্তি 
হয়। 

কুষ্ঠাময় স্কোট-মহুরিকেক্ত ... 
চিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্ বিসর্পান্। 
সর্ধ্বান্ বিপন্ধান্ পরিশোধ্য ধীম।ন্।. ॥. | 
ব্রণক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্ ॥ এ সি 

বিসর্পরোগে কুষ্ঠ, স্কোটক ও মরি: 
কার স্ায় চিকিৎসা করিবে 1. পাবিলে 

শোধনক্রিয়া করিয়া ব্রণ (চিকিৎসা 
কর্তব্য। '.. 7 



পি এ আয়ুর্বেদ । টা ৬৩ 

পধ্যাপথ্য। 

তিজ্ঞ বর্গ! হধিলশ্চৈব পানান্রসবি দাহক্তম্। 
দ্রবযং শোণিতনং শুদ্ধিকরং চন্দনলেপনম্॥ 
অনুন্বেগঞ্ধরং কর যিসর্পে পরমং হিতম্। 
বিপরীতং বিজানীয়াৎ ক্ষেশদং গছ বৃদ্ধিকৃৎ ॥ 

_বিসর্পরোগে সমস্ত তিক্ত দ্রব্য, 
অবিদাহক অন্ন ও পানীয়, শোথিত- 
বিশোষক দ্রব্য, আক্রান্ত স্থান সকলে ঘৃষ্ 
শ্বেতচন্দন লেপন এবং অনুদ্বেগজনক কর্ন 

হিতকর। ইহার বিপরীত কলেশপ্রদ ও 
পীড়াবদ্ধক। 

উরি তের নি 

(ভৈষজ্য তত্ব 
অশ্বগন্ধ1 । 
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»..... পধ্যায়। 
গন্ধাস্তা বাজি নামাদি র্বগন্ধ! হরাহ্বয়]। 
বারাহকপাঁ বরদা বদরী কুষ্টগন্ধিবী।| . 

এতদ্বতীত ইহার আরও অনেক- 
খুলি নাম দেখা যায়, যথা, হ্য়গন্ধা) 

বল্যা, তরগগন্ধা; কন্ধুকা, অস্বীবরোহিক1, 
কমুকাষ্টা, অবরোহিকা, তুরগী, ঘনজা! 
বাঞিনী, হা, পুষ্টিদা, বলকা, পুষ্টি, 
পীবরা, পলাশপণাঁ, বাতদ্বী, শ্তামলা, 
কামরূপিণী, কালা, প্রিয্নকরী, গন্ধপ্ন্রী 
হরপ্রিয়া, বারাহপত্রী। ৰ 

গু । ১ 

অশ্বগন্ধ। নিলগ্লেন্সশ্বিত্র শোক্ষয়াপহা 

বল্য। রসারনী তিক কবায়োফী ভি শুজ্রল1 

অর্থাৎ ইহার-* আস্বাদন তিস্ত ও 

কষায় এবং ইহ] বায়ু, শ্লেম্া, শ্বিত্র, 
শোথ, কাস, শ্বাস, ব্রণ, জরা,ও ক্ষয় নাশ 
করে; ইহ! বলকারক, "রসায়ন ও শুক্র- 
বর্ধক । * 

উৎপত্তিস্কান। ভর্দরতবর্ষের সকল 
শুফ প্রদেশে ইহা উদ্ভূত হয়) বঙ্গদেশে 
অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। , 

অশ্বগন্ধার মূল দীর্ঘ, পীন, ও মস্থণ ; 
ইহার বর্ণ বহির্ভাগে পাটল, অভ্যন্তরে 
শ্বেত। কথিত আছে, ইহার মূলে অশ্বের 
গন্ধ পাঁওয়। যায়, সেইজন্য ইহা অশ্বগন্ধ 
নামে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু গ্রকুত- 
পক্ষে সকল বৃক্ষে সেরূপ গন্ধ পাওয়া 
যায় না। 

আময়িক ক্রিয়া-ইহার মূল 
ও শাখাদি সমস্তই ওষধার্থ ব্যবহৃত হয়। 
ইহার পঞ্জ কবোষ্চ এরও তৈলে সিক্ত 
করিয়া হুটব্রণে সংলগ্ন করিলে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায়। ইহার বীজ 
মুত্রকারক ও বেদনাহারক, মুলেরও 

এইনপ গুণ বর্ণিত আছে, রাজপুতগণ 
অশ্বগন্ধার মা বাটিয়া অজীর্ণ ও বাত- 

রোগে বাস প্রলেপরূপে ব্যবহার করিয়া 
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খাকে। বাত, বণ, শ্বিত্র ও শোথয়োগে 
ইহার মৃঙধ ও শাখাদি বাহ প্রলেপদ্ধপে 
ব্যবহৃত হয়, গ্লেশ্মা, ব্বাস, কাস ও ক্ষয় 
পীড়া ইহার অকিষ্ট প্রযুক্ত হইয়। থাকে । 
জর্ালন্ ক্ষয় ও দৌর্ধল্য নাশার্থ ইহার 
অরিষ্ট বিশেষ উপকারী । কেহ. কেহ 
বলেন, সমস্ত গুল্মটী কুষ্টিত করিয়! তাহার, 
রস এফ বা ছুই" আউন্ন পরিমাণে 
সেবন করিলৈ বাতরোগ হইতেনিস্কৃতি 
লাভ করিতেঞ্পারা যায়। . 

অন্তান্ত । বন্বেতখ্ীদেশে ছুধ জমাই-, 
বার নিমিত্ত ইহার বীন্জ বাবহার করিয়া 
*থাকে। পঞ্জাব ও সিন্ধুরাজ্যে ছুষ্টা রমণী- 
গণ ইহার মূল দ্বারা গর্ভপাত করে। 

আপামার্গ। 
॥ (আপাড) 

4£801)01788) 01013 4 81001, 

পর়্যায়ঃ 

শৈবরিক, ধামার্গব, ময়ূরক, গ্রতাক্- 
পন্থী, স্কীশপণী, কিণিহী, খরমঞ্জরী 
অধামার্গর, কেশপর্ণী, স্থল মঙ্গরী, গ্রত্য- 
কপুর্ণী, ক্ষারমধ্য, অধোথণ্টা, শিখরী, 
হুগ্রহ, অধসল্য, কার্তীরক, মর্কটী, ছর- 
ভিগ্রহ, বাশির, পরাকৃতুষ্ট্রী, কণ্টী মর্কট 
পিপ্যাপী, কটুমঞ্জরিকা, অথাট, ক্ষরক, 
পাঞ্ুকঞ্চক, নালীকণ্ট ও কুন্ধ। 

গুণ। 

ইছা তিক্ত, উষ্ণ ও কটু । কফ, 
অর্শ, কড়্, উদরাময় ও বিষরোগ নাশক। 
ধারক, বমণকারফ, বায়ুজর, গর্ভপাত- 
ঞ্ষারী বিউ্টগ্ী ও রক্ত পিত্বনাশক। 

উৎপত্তিস্থান।--ডারতবর্ষের সর্ধত্রই 
ইহা! পাওয়া যাক । | 

আমম্সিক প্রয়োগ ।-_অপামার্গের 
মূল, বন্ধল ও পত্রা্দি সমস্তই ধারক ও 
মুত্রকারক অতিসার, প্রবৰাহিকা ও আর্ত- 
বাধিক্যে ইহার প্রয়োগে সুফল লাভ 
বয়। শোথ ও উদরীরোগে ইহার কাথ 
বিশেষ উপকারী, কেননা ইহা! মৃজ 
বৃদ্ধি করিয়া শরীরের জলীয় অংশ 
কমাইয়। দেয়। 

পত্র ও বীজ।-_ইহ্ণর পত্র ও বীজ 
শাস্তিকর, জলতঙ্ক রোগে ও সর্পদংশনে 
প্রযুক্ত হয় | ইহার মঞ্জরি পেষণ 
করিলে ষে' রস নির্গত হুয়, বৃশ্চিক 
ংশনে গ্কাহ! অনেকে প্রয়োগ করিয়া 

থাকেন। স্ফোটক ও বক্ষবাত জনিত 
বেদনা ইহার পত্র বীজ নাশ করে। 
দস্তশূলে ফলগুলির রস প্রয়োগ করিলে 
বেদনার উপশম হয়। শ্বাস পীড়া 
শু পত্রের ধূম পান বিহিত এবং উদরী- 
গ্রস্ত রে'গীকে তাহা বাটিয়! খাওয়াইলে 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কেহ 
কেহ বলেস, ইহার কচিপাতা, মরিচ 
ও রসুন একত্রে বাটিয়! বটিকা প্রস্তত 
করিলে তাহা উৎক্ট পর্যযক়নিবা- : 

রক) জ্বরাগমের পূর্বে তাহা ব্যবহার 1 
করিলে অনেকস্থলে সুফল পাওয়া যায়, | 

ইহার কচিপাতা, ননি ও মিছরি একত্রে | 
বাটিয়া তরুণ আমাশয় পীড়ায় উপশম 

হইয়া থাকে । পাতার রস রৌত্রে শুকা- | 
ইয়া একটু ঘন হইলে তাহার লহিত : 
অহিফেন মিশাইয়া উপদংশের প্রাথমিক | 
ক্ষতে প্রয়োগ করিলে অল্লেক সময় 
ক্ষ পাওয়া খাক্স। ঃ 
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লেখকগণের নাম-_ 
জু অচ্যত চরণ চৌধুরী । শ্রীযুক্ত হরি সাধন মুখোপাধ্যায়। যু বিনোদ 
বিহারী চট্টোপাধ্যায় । শ্রীমতি ফুলকুমারী বস্কু। শ্রীযুক্ত যক্ঞেশ্বর বন্যোপাধ্যায়। 

শ্রীযুক্ত বি্য় নাখ সুখোপাধ্যার। শ্রীযুক্ত * *  ** 
শ্রীযুক্ত রমেশ্চন্ত্র মিত্র। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর জিবেছী 

এম, এ। শ্রীধুক্ত শিরাপ্রসন্ন ভক্টরাচার্ধ্য বি, এল।' 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিষ্ঠাবিনোদ 
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..-ছআগুভোষ মেন এবং 

1০ বিষক্ষ।.. ১. 7 পৃষ্ঠা। শ - শিষক্স) সি, -. পৃষ্টা 
:.জীষজ্রপসদাতন ; :৮ ৯; :৯। বিবিধ পড়া ১ এ, 22 নিত 

২. পাই সে সা 

৮] সা আমাদের গা আত তি ২১৩১০ 
| রী পন বা, ১১৪) র্ধহার বব 

ও) হখারুনীশগা-. টা 2. চা ৪00 উসধ টি 
এই খেগ ভায়া খল সাহিতা ... ৮৯৯৯1) ,১৭। নিজের.কথা .. ...*৮ ১২৮. 
১ পাপের একট! সুলকগা- চি মিনারতান সিটি টা রা 

৯৯ 'আনের পৃথিবী - ০18 ১ রি ১ দু 



রি প্রা, বে ষ রর ৯ টি স্বর 

১ সই ০ পা [5 1 $ পি পে পু 

শু ভদ্দিনে শুভক্ষণে ণ বাগ্দেবী সরদ্বতীর গুভামনে সহকারতরুর গ্ঘ মুকুলগন্ধ 
অঙ্গে মাবিয়া "সমীরণ” সর্বসাধারণের সম্মুখে তৃতীয় বৎসরের ভেরী নিনাদিত করিল । 
দ্বিতীয় বর্ধাবসানের পর সমীরণের পুনঃ প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া অনেকে ইহার 
অন্তিজ্ে সন্দিহান হইয়াছিলেন । তাহাদের সেই সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত আমা- 

 দ্দিগকে অন্গমান দশসহজ. পোষ্টকার্ড খরচ করিতে হুইয়াছে। আজি তাহা! সার্থক 

হইল । 

 কৈফিয়হু। 
গত আশ্বিনমাসে সমীরণের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হুওয়া উচিত ছিল, তবে এ বিলম্ব 

কিসের “জন্য ?_-এই টৈফিয়ৎ প্রায় সকল গ্রাহকফেইঞ্সাসে ছুই তিনৰার করিয়া 
দিতে হইন্পমাছে। আজি আবার তাহা সকলের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল। , 
পাঠক ! "বলুন; দেখি, প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে-স্রহাকালের অনস্ত আকাশপথে 
কোন্ সময়ে সমীরণুর প্রথম স্ষ্টি? বসৃস্তের প্রারস্তে না হেমস্তের উদয়ারন্তে ? 
আপনি বলিবেন, বসস্তের প্রারস্তে । * 

“ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল ষলয় সমীরে । 
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কুজিতত কুঞ্জ কুটারে 1” 

অমর কবি জয়দেবের এই গীতির কি অর্থ খুলিয়া বলিতে হইবে? কোকিলকুজন, 
মধুকর'গুঞ্জন ও মলয় সমীর নিত্য সহচর । নুতক়াং বসন্তের প্রারস্ত ভিন্ন অন্য 
সময়ে সমীরণের উৎপত্তি সাধন করিয়া না বুঝিয়া আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে 
চেষ্টা করিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার দোষে দোষী হইয়াছিলাম, এতদিনে 
তাহার ংশোধন করিলাম। এক্ষণে “সমীরণ” নাম কালান্ছমোদিত হইল,__সার্থক 
হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

আয়োজম । 

তৃতীয় বৎসরের জন্ত সমীরণের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছে । বঙ্গের যে 
সকল প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্গদর্শন ও আধ্যদর্শনের মধুময় বসন্তে তাহাদের মধুরতা বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন, তাহারা প্রতিমাসেই সমীরণের সৌই্ব সাধন করিবেন । 

ভীঘারকানাথ মুখোপাধ্যায় । 
| সম্পাদক । 

আদি-আযুর্ব্বেদ মেশিন যন্তর। 

আমাদের এই যন্ত্রে চেক, লেবেল ও অন্তান্ত সমুদয় প্রকার ছাপা অতি সুন্দর রূপে 
-নিক্সমিত সময়ে সমাহিত হইয়! থাকে, উপযুক্ত পুততক পাইলে আমর! প্রকাশের তাক্ও 

্ লইতে পারি । 

র্ কবিরাজ_্রীআাশুতোষ সেন, 
অধ্যক্ষ | 



সন্,১৩০২ সাল। 

পার রিতা ০ 

( খ্য় সংখ্যা 

শীম্রপ সনাতন। | 
(প্রয়াগে শ্রীরপ-শিক্ষা |) ৃ 

প্রীরূপ কনিষ্ঠভ্রাতা অন্ুপমের সহিত 

গৃহত্যাগ করিলেন; একথা পুর্বে বলা 
গিয়াছে । 

যখন কোন প্রেমোন্মাদিনী রমণী 
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পথে বাহির হয়, 
যখন উদ্ভ্দান্ত চিন্তে ভ্রমিতে থাকে, তখন 
তাহার যেরূপ অবস্থা ঘটে, শ্রীরপের 
তথনকার অবস্থা তদ্ধরপ। তখন তাহার 

গাস্ভীর্য্য স্থৈধ্য কিছু নাই, ক্নানাহারের 
নিয়ম নাই, দেহে আস্থা নাই, বহির্জগতে 
দৃষ্টি মাত্র নাই। তথন তাহার একচিস্তা, 

মহাপ্রভুর সহিত কি সম্মিলিত হইতে 

শে 

চপ 

পারিবেন ? তখন তাহার এক ধ্যান-- 
শরীমহাপ্রভূ কি তাহাকে শ্ীচরণে স্থান 
দিবেন? শ্রীরূপের চিত্তে তখন আর 
কোন দেবতার স্থান ছিল না, শ্রীরপের 

চিত্ব বিত্ব তখন শ্রীচৈতন্যের অধিকৃত |” 

সস্তোগে আকাঙ্কার নিবৃত্তি। অনুরাগ 

আকাজ্জা,_সম্মিলনে ইহার সন্তুপ্তি। 
ভজন লাধ্ন কি? ভজন সাধন অন্ত 

কিছু. মহে, ইহাই ভজন সাধনের মূল। 
তগবান্মে একান্ত অন্থরাগ এবং তাহার 

সহিত সম্মিলনের অনন্থমুখী চেষ্টাই ভজন 
সাধন । সম্মিলনে চেষ্টারাহিত্য বা সিদ্ধি । 

শ্রীৰপের এই যে গৌরাঙ্গ ভজন, 
ইহার ফলে তাহার এর্সদ্ধিলাভ ঘটিল? 
অচিরেই তিনি তাঁহার অভীগ্সিত দেব- 
তার সহিত সম্মিলিত হইলেন । 

শ্রীনহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে 
ফিরিতেছিলেন ; তখন তিনি প্রয়াগে 
উপস্থিত হইয়াছেন । সমস্ত প্রয়াগ তখন 

উন্মত্ত, প্রভু প্রদত্ত প্রেম-প্রবাহে আপ্লা- 
বিত। যেখানে যাও, উচ্চৈঃ হরিধবনি 

বা হরিনাম সঙ্কীর্ভন বই শুনিতে পাইবে 
না। 

শ্রীরূপ প্রয়াগে পৌছিয়াই বুঝিতে 
পারিলেন, প্রয়াগের এবপ প্রকৃতি পরি- 
বর্তনের ,হেতু, তাহার চিরাভীষ্ট গৌর 
সন্গাসী বাতিত অপর কিছু নহে । অনতি- 
বিলম্বে শ্রীরপ ০ সংবাদ শুনিতে পাই 
লেন। 

শ্বীবপের হৃদয় ছুঁরু ছুরু কাপিয়। 
উঠিল! কেন? ভয় কিগোসাই! যার 
তরে এরশ্বর্য্য সম্পদ, বিলাস ঠবভর ত্য।গ 
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করিয়াছ, ধার তরে মান সম্ম পায়ে ঠেলি- 
য়াছ, ধার তরে কায়িক শন্ত ক্লেশকে ও রেশ 
গণ) কর নাই, তার সহিত আজ মিলিবে, 
তবে বিশ্বস্ত হদয়ে ছুরু দুরু ধ্বনি কেন? 

ইহা! প্রেমের একটী অবাস্তর অবস্থা, 
প্রেমের ভাষায় ইহা ব্যভিচারী লক্ষণ । 
ইহাতে প্রণয়াম্পদের প্রীতি পরিমাণ 
পরিজ্ঞাত হইতে পারে । আরও কত কি 
অনুভূত হইতে পারে, তাহ! বলিয়। বুঝানর 
অপেক্ষা অনুভবই ভাল। যা'হোক 
এই অবস্থায় সন্রাত -শ্রীব্বপ মহাপ্রভুর 
সহিত সম্মিলিত হইলেন । 

মহাপ্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে গিয়াছেন, 
লক্ষ লক্ষ লোক, প্রবাহের স্ভায় তাহার 

দর্শনে, ত্বাহার সছিত মিলিতেছে। সহত্র 

সন্কীর্তন করিতেছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তির 
প্রেমোচ্ছাসে নগর টউলমলায়মান। কেহ 

কেহ কান্দিতেছে, কেহ কেহ উচ্চৈঃশ্বরে 
হাস্য করিতেছে, কাহারও বা বিভিন্ন 

রূপ প্রেমবিকার প্রাছরত। কৃষ্ণনাস 

কবিরাজ লিখিয়াছেন-_ 

ৃ “গঙ্গা যমুন। প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে। 
প্রভূ ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্াতে” 

জ্ীরপ ও অনুপম এই লোক প্রবাহ 
ভেদ করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। 
তাহার দুরে থাকিয়! প্প্রভুর মহিমা 

। অঙ্গুলী সন্কেতে লক্ষ লক্ষ লোঁক যন্ত্র 
। পরিচালিত হইতেছে, বূপান্থপম তাহাই 
 দেখিতেছেন। এই ভিড়ের মধ্য হইতে, 
. একটী দাক্ষিণাত ব্রাঙ্গণ মহাপ্রভূকে 
আপন আলয়ে লইয়া গেল; ক্বীর্তন, 

ৃ কোলাহল নিবৃত হইল। 

তাহার! পাপী। 

সহত্র নর নারী ৫প্রম বিগলিত চিত্তে হরি, 

' দেখি” চমৎকৃত হইতেছেন। তাহারই 
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্ীরপ; ও অনুপম ধীরে ধীরে বিপ্র 
গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরূপের চক্ষে 
ধারা বহিতেছে ; ভাবিতেছেন--প্রভূর 

ূ কি দয়া! আমি পশু হইতেও অধম, 
ইহা হৃদয়ের দৌর্ধল্য কি ভয় নহে । | প্রকৃতি পশুব্ কিন্তু তিনি ত দর্শন. 

দিলেন? দয়াময় ত বঞ্চিত করিলেন 
না?” দৈন্ত, জীবন ছুই ভাই ছুই গুচ্ছ তৃণ 
দর্তভেধারণ কল্পিলেন, এবং সেই অবস্থায় 
প্রভুর চরণোদ্দেশে ভূমে দণ্ডবৎ পতিত 
হইলেন। প্রভুকে ছুইতেছেন না, ভাবি- 
তেছেন, _তাহার। শ্লেচ্ছ সেবী, পতিত -- 

কিন্তু তখনই আবার 
€প্রমে প্রক্ষম্পিত হইতেছেন, অঙ্গে নানা- 
বিধ সাত্তিফষ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। 
প্রভূ কিত্জার বসিয়া থাকিতে পারেন? 

--উঠিয়! গিয়া তাহাদিগকে গাড় আলি- 
গন করিলেন । তিনি তাহাদের মনভাৰ 
অবগত হইয়! নিয়োক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ 
পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন ।--- 
“ন মে ভশ্চতুর্ক্বেদী মততক্ত স্বপচঃ শ্রিয়ঃ। 
তশ্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্ং সচপুজ্যো ফথাহাহং ॥” 

অর্থাৎ ভক্তি বর্জিত চতুর্ববেদজ্ঞ পণ্ডি- 
তও আমারুভক্ত নহে, কিন্তু ভক্তিযুক্ত 
হইলে চণ্ডালও আমার প্রিয় হয়। এরূপ 
ভক্তকেই দান কর উচিত এবং তাহার 
দানই গ্রাহা ; এরূপ ভক্ত আমারই স্তায় 
পুজ্য | 

প্রভু আরো বলিলেন-_- 
পকৃষ্ণের করুণা কিছু নাষায় বর্ণন। 
বিষয় কূপ হৈতে তোম। কাড়িল ছইজন ॥* 

প্রভুর কথা শুনিয়। শ্রীরূপ মনে ভাবি ॥ 
তেছেন --“আর আচ্ছাদন কেন, তুমি 
কি লুকাইবার বস্ত্র ? কিন্ত প্রকা্টে 
কিছু বলিলেন না, তবে করযোড়ে স্বকুত | 
শে্লোকে তিনি যে স্ততি করিত্তে 
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লাগিলেন, তাহাতেই তাহার মনের ভাব 
প্রকাশ পাইল। শ্রীবূপ পুনঃ প্রণাম 
করিলেন-. | | 

“নমো মহাবদান্তায কৃষ্ঞ প্রেম প্রদায়তে। 

“ক্কৃষ্ণায় কষ্তটৈতন্য নায়ে গৌরত্বিষে নমঃ॥” 

মহাপ্রভু সহান্তে তাহাকে নিকটে 
আনিয়৷! বসাইলেন ও সনাতনের কথ! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ কহিলেন-__ 
“তিনি রাজ দ্বারে বন্দীদশায় অবস্থিতি 
করিতেছেন, আপনি উদ্ধার করিলেই 
মুক্ত হন। মহাপ্রভূর চারুবদনে আবার , 

হাস্তা-কুস্থম বিকশিত হইল, তিনি কহি- 
লেন-_"দনাতন মুক্ত হইয়াছেন, শীপ্রই 

আমাদের সহ সম্মিলিত হইবেন।”৮ 

শ্রীরূপ আনন্দিত হইলেন। পরমানন্দে 
সে দিবস সকলে তথাঁয়ই রহিলেন। 
ইহাই শ্রীন্ধপের সম্মিলন, এই উপলক্ষেই 
কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন-__ 

“ষঃ প্রাগেব প্রিক্প গুণ গণৈর্গাঢ বদ্ধোপি মুক্তো, 
গেহাধা। সাদ্রস ইব পরমূর্ত এবাপা মূর্ত: । 
প্রেমালাপৈ দৃঢ়তর পরিখঙগ রঙ্গ প্রয়গে, 
রূপং মমনুপমে নানুজ গুহদেব ॥” 

প্রেমদাসের অন্বা-_ 

*্পুর্ব্ব হৈতে বন্ধ হন প্রিয়গুণ গণে। 
গেহাধ্যাস হৈতে তভু বিমুক্ত হইয়া । 
প্রভূ পাদ-পক্পে আইল! সানুরাগ হঞা ॥ 
রাধারুফ্ঠোজ্জল-রস যগ্যপি অমুর্তী। 
ভ্রীরূপ গোসাঞ্ঞি রূপে তিহো হেলা! মূর্ত ॥ 

“দেখি প্রভু প্রেম পূর্ব আলাপ করিল! । 
» বাহু প্রসারিয়া. দৃঢ় আলিঙন কৈল! ॥” 

:. - বৈষৰ ধর্ম্ীবলক্বী বল্পভী সম্প্রদায়ের 

জ্ঞানী ও ভক্তিমান ব্যক্তি । 'বল্লভ অন্থু- 

লীতে থাকেন। মহাপ্রভুর মহিমা :শুনিয়! 
তিনি প্রয়াগে আসিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে 
তাহার দেখা' হইল। প্জহুরীই রত্ব 
চিনে,” নবীনসন্গাসীটিকে দেখিয়াই তিনি 
বুবিতে পারিলেন যে, এ বস্তটা 'সাঁমান্ত 
নহে। গ্রত বড় প্রবীন ধর্শাচার্যোর 
মস্তক আপনাআপন্নি ভূমে অব্ত হইয়া 
পড়িল, মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি আসিয়া 
তাঁহাকে উঠাইলেন ও আলিম্বন করি- 
লেন। ভগবৎ প্রসঙ্গে উভয়ে নানা 
কথা হইতে লাগিল, কথা কহিতে 
কহিতে প্রেমে ক্ষণে ক্ষণে প্রভূর অঙ্গ 
কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু বললতভট্ট 
জ্ঞানাভিমানী, তাই "প্রভূ প্রেমবেগ 

| ষযথামতি সম্বরণ করিতে লাগিলেন । 
তীক্ষধী ভট্ট এই ভাব কিলোকিনে বিশ্মিত 
হইয়া গেলেন। | 

গ্রভূ রূপান্থপমকে আচার্য্যের সহিত 
মিলাইয়া দিলেন, ভট্ট তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন দিতে €৫গলে, তাহার! “ছুই 
বেন না আমর! পতিত,” বলিয়৷ দূরে 
সরিয়া পড়িলেন। ছুই ভাইয়ের এতা- 
দৃশ নম্রতা ও নিরভিমান ব্যবহারে ভষ্ট 
আশ্চর্ধ্যান্বিত .হইলেন। প্রভু মনে 
মনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কোৌলী- 
হ্তাভিমানী ভট্টরের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ 
করিয়া বলিলেন্ন “ইহাদ্দিগকে স্পর্শ 
করিবেনু না, ইহারা পতিত নীচ) 
আপনি পরম যাজ্ভিক ও কুলীন।” ভট্ট 
এই কথাটাতে প্রভুর “কিছু ইঙ্গিত তঙগী” | 
আছে জানিয়া উত্তর করিলেন ণএ' | 
দুজনার মুখে নিরস্তর'কৃষ্খ ধ্বনি হই- 

তেছে, ইহারা অধম নহে, উত্তম। শান | 
: নাম অনেকেই গুনিয়] থাকিবেন, ইহারা 
বালগোপাল উপাসক। ইহাদের আদি 

শ্রধর্তক্ণ বন্ধতাচাধ্য।: বললভাচার্ধ্য পরম 
&. 
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অহোবত স্বপচোদৃতো গরীয়ান, 
বজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভাং | 

॥ তেপুস্তপ স্তে জুহুবু: সন্স,রার্্যাঃ, 
রঙ্ষানুচূর্ণাম শ্ণস্তি যে তে॥” 

অর্থাৎ যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার 

নাম বর্তমান, সে চগ্ডাল হইলেও গরী- 
যান। যাহারা তোমার নাম গ্রহণ 

করেন, তাঁহীরাই প্রকুত তপস্তা করেন, 
হোম করেন, এবং তীর্ঘন্নান করেন । 

প্রভু বুলিয়৷ উঠিলেন “সত্য, সত্য, 
লোকলোচন-রঞ্জনার্থ জীবন বিহীন প্রতি- 

মাকে বিভূষিত করা “যেমন বৃথা, ভগ-; 
বন্তক্তি বিহীন জনের সতকুলে জন্ম, 
শাস্ত্র জ্ঞান এবং জপ তপ তদ্দপই অক- 
ম্মণ্য। কিন্তু ভক্তির প্রদীপ্ত তেজে 

(যাহার জন্মজনিত দোষ তিরোহিত হই- 
1 মাছে, বেদজ্ঞ নাস্তিক হইতেও সেই. 

নির্মল হৃদয় চণ্ডালই পণ্ডিতশ্রাঘ্য |” 
কথাবার্তার গর বল্লভভষ্ট সগণ প্রকে 

নিমন্ত্রণ করিলেন। একখানি নৌক। 
| যোগে সকলকে বাড়ী লইয়া! চলিলেন। 

অন্থুলী ( আড়াইল ) যমুনাতীরে অবস্থিত, 
যমুনাবক্ষে নৌকা, 'তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য 
করিতে করিতে চলিল। যমুনার সুচি- 

| কণ শ্তামল বারিধার! দর্শনে প্রভুর মনে 
কষ্তোদ্দীপন হইল, তিনি একেবারে 

' বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সকলে 
বাড়ী পৌছিলেন। বাড়ী গেলেও প্রভুর 
নে বিহবলত গেল না। 
স্বান হইতে প্রভুর দর্শনে লৌঁক্শ্রেণী 
/ | আমিতে লাগিল এই অবস্থায় কোন 
| দিন প্রভূ, কুষ্ণভ্রমে কৃষ্ণবিরহে যমুনার 
1 নীবজলে ঝাপ দন, সকলের মনে এই 
| ভূষ্. জন্মিল.& এমন একবার হইয়া: 
| ছিল। অতএব ভট্র, সশঙ্কিত চিদ্ধে 

* দের্নণ 

আবার নানা 

পুনরাক্ম প্রভুকে প্রয়াগে. -রাধিগা 
আসিলেন। 

্রিবেণীর উপরেই ্রীমহা প্রভুর ও জন্য. 
বাসস্থান নিদৃষ্ট হইয়াছিল? শ্রীরূপ্ ও. 
অন্ুপমও প্রত্তর গৃহ পার্শেই থাকিবার., 
স্থান পাইয়াছিলেন। এইখানে প্রভূ দশ 
দিন যাঁবৎ শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ব শিক্ষা 

শ্ীরপ শিক্ষার (ভিক্তি তত্বের) 
স্থল তাৎপর্য অতি সংক্ষেপে লিখিত 
হইতেছে । 

গ্রভৃ বলিলেন--- 

দ্হক্মাখামপায়ং জীবঃত এই শ্রুতি 
অনুসারে জীব-স্বরূপ অতি সুস্ষ্ম । কেশাগ্র 

তভাগের শতাংশৈক ভাগাপেক্ষাও সুক্ষ 
বলিয়া (অশুবে) পরিকল্িত হয়। জীব 
অসংখ্য, জীব স্থমহান্ সর্বব্যাপী চৈতন্ত 
স্বরূপের কণা ত্বরূপ; ভগবৎ সাদৃশ্রে, 

চিৎকণ জীব পুঞ্জায়মাণ প্রদীপ্ত বহ্ছির 
স্কপিঙ স্বরূপ। ঈশ্বর নির্বিকার, জীব 
গপাধিক রূপে বিকারময়? ঈশ্বর নিয়স্তা, 
জীব নিয়মিত) উশ্বর সর্ববাগী, জীব 
পরিমিত; ঈ্থর শান্তা জীব শাসনাধীন) 
ঈশ্বর নিতা প্রভূ, জীব নিতা দাস; 
অতএব ঈশ্বরের সহিত জীবের নিত্য- 
ভেদ । “ষন্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্িদ্,” 
“তেণেদং পুর্ণং পুরুষেণ সর্বং” প্প্রধান 
ক্ষেত্রজ্ঞক পতিগুণেশ,” পতমাছৰগ্রাং 

পুরুষুং মহাঁস্তংগ ইত্যাদি বহুবিধ বেদবচনে 
জীবের নিত্যভেদ অবধারিত। আবার 

“সব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম আটত্মবেদং সর্ধমিভি;” $ 
প্রভৃতি অভেদপক্ষীয্: অনেক: শ্রুতি 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ শাস্ত্র বত. 

 সর্বাঙ্গ সুন্দর, ইত্বান্ধ কোনে অংশই মিষ্ট | 
নহে। জীবের নিত্য জবস সন্ত এবং 



নির্তয তেদৃক্কও- অতি সত্য। এই-জন্তই 
| উভয় নিষ্ঠ শ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়; অত- 
এৰ জীব নিতাভেদাভেদ স্বরূপ । ণনৈষ। 
তর্কেন মতিরণেয়া” এই শ্রুতি অস্থসারে 
ভগবানের : অচিস্ত্যশক্তি শ্বীকৃত এবং 
তৎসম্বন্ধে বিতর্ক অযুক্ত বলিয়া! কথিত 

. হইয়াছে । তিনি মানবের পরিমিত 
জ্ঞানের অতীত; ধাহার প্রসাদে মানব 
জ্ঞান কণিকা! প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে 
জ্ঞানের আফত্বাধীন কঠিতে যাওয়া] হাক্ত- 
কর ব্যাপার, ইহাতে সত্য নির্ধারিত হয় 
না, কুতর্কই হয়। অতএব জীবস্যহ্র 
ভগবানের নিতা ভেদাভেদ প্রকাশ, 

অ্তিবাক্য সত্যজ্ঞানে ইহাতেই বিশ্বাস 
স্থাপন কর্তব্য । 

জীবস্থক্টি স্থাবর জঙ্গমামঘ্ক। ইহার 
মধ্যে জঙ্গমে তীর্যক স্রোত, স্থলচর, জল- 
চর ভেদে বিভাগিত হইয়। থাকে । কেবল 
স্থলচরই বিচার কর, গণনার অতীত 
পুঞ্জ পুঞ্জ স্থলচর সহ মানবের পার্থক্যে 

তুলনা কি হয়? শব্দ বন্ধনে এই সাত্র 
বল! যাইতে পাবে যে, অসংখা স্থলচরের, 
যধ্যে মনুষ্য অতীব অল্প । এই অল্প সংখ্য- 
কের মধ্যে অধিকাংশই ( শ্রেচ্ছ যবনাদি ) 
বেদ বহিভূ্তি। যাহারা বেদাধীন, তাহা- 
দের মধ্যেও দৃষ্ট হয় যে, অধিকাংশই 

মুখে মাত্র বেদ বিধি স্বীকার করে, কার্ধ্যে 
বিধি মিষিদ্ধ দোষ দোষত্ে গণ্য করে না। 
যে অন্ন ফংখ্যক বেদ মানে, তাহাদের 

_অধিকাংশকেই কর নিষ্ঠ দেখা যার । 
ন্ষন্ধানে এইরূপ, কোটী বর্ম্মনিষ্ঠের 
মধ্যে একজন: ষ্বাত্র প্রকৃত জ্ঞানী লোক 

৷ অরলস্ষিত হয় । জ্ঞানীর মধ্যেও, মুক্ত 

| গু সরল, পকোটাতে ওটা; অর্থ 

জ্রীমদ্রপ সনাতন । ৬৯ 
১ 

বাক্তির মধ্যে একাধিক ভক্ত সুহুর্গভ। 
হরিভক্ত নিষ্ষাম, অতএব শান্ত) .তক্ত 
ব্যতীত মুক্তযারদ্দি ফলকামীগণ অশান্ত? 
তক্ত সুছ্র্পভ, ভক্তির একটা নাম স্ুদু- 
লভা। এই ভক্তি লাভ কৃষ্ণ কূপাতেই 
ঘটে বলিতে হইবে । ৃ 

প্ত্রন্াণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগাবান জীব! 
গুর কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলত। বীঞ্জ। 

মালী হএঞা,সেই বীঞ্জ করয়ে রোপণ । 

শ্রবণ কীর্তন গলে করয়ে সেচন ॥ 

উপত্তিয়] বাঢ়ে লতা ব্রহ্মা ভেদি যায়। 

»বিরজা বহ্ধলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 

কৃষ্চচরণ কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ॥ 

তাহ! বিস্তারিত হয় ফলে প্রেম ফল। 

ইহা মালী নিত্য সিঞ্চে শ্রবণাদি জল | 
যদি বৈঝব অপরাধ উঠে হাতি মাত" 

উপাড়ে ব৷ ছেড়ে তবে সুখি ঘায় লতা। 

তাতে মালী যত করি করে আবরণ। 

অপরাধ হাতির যৈছে না হয়স্উদগম ॥ 

কিন্ত লতার অঙ্গে যদি উঠে উপশাখা। 
ভূক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অস'খা তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধ।'চার কুটি নাট জীব হিংসন। 

লাভ প্রতিষ্ঠাি যত উপশাখার গণ ॥ 

সেক জল পাঞ্া উপশাখা বাড়ি যায়। 

স্তব্ধ হয মূলশাখা বাটিতে ন। পায় ॥ 
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন । 
তবে মূল শাখা বাটি যায় বুন্দাবন ॥ 
প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আন্দাদয়। 

লত। অবলম্বি মালী কল্পবুক্ষ প।য়। 

তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন । 
স্খে প্রেমফল রম করে আহম্বাদন ॥ 

এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ। 
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুতার্থ ॥ 

( চৈতন্তচরিতামৃত |) 

 এইরূণকটীতে ত্ক্তি- বর্ধনের উপায় 
একটা ফাঝা.মিচল। এতাদৃশ. হর্পভ.যুক্ত, | পরিষ্কৃত, রূপে: বর্ণিত হইয়াছে। 



৭* ং 

জীব সকল অন।দি কালাবধি কর্ম ও 
জ্ঞান.মার্গে ভ্রমণ করিতেছে, বর্জিত 

স্কৃতি বলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিলেই সদ্- 
গুরু আশ্রয় গ্রহণ করে । আমাদের 

 প্রক্কৃতিই গুরুক্পাপেক্ষী, গুরু ক্কপা ব্যতি- 
রেকে; মানুষ (সহআঅ দত্ত করুক না! 

কেন) একপদও অগ্রসর হইতে. পারে 
না। ভগবানের প্রসাদে, গুরুদেবের 

1 ক্কপায়, জীবের হৃদয়ে ভক্রিলতা বীজ 
 রোপিত'হুয়। বীজ রোপিত হইলেই 

অস্কুরিত হয় না, ক্ষেত্রে জল সেচন আঁব- 
শ্তক। এ ক্ষেত্রে জীবই মালী, এবং হন্সি 
নামা্দি শ্রবণ, হরি নাম গুনাদ্দি কীর্তন, 
এবং হরি লীলাদি চিস্তনই জল সেচন। 

_মালী ( মনুষ্য )' কর্তৃক শ্রবণ কীর্তনাদি- 
' রূপ জল অভিসিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা 
; অস্কুরিত ও বৃদ্ধি' প্রাপ্ত হইয়া জড় জগৎ 
ভেদ করতঃ বিজ্জগতের সীমা (স্বরূপ 
 বিরজা) পার হয়, তদনস্তর নির্বিশেষ 
ব্রহ্গলোক অতিক্রমপূর্বক বিদ্বিলাসময় 
পরব্যোমধাম প্রাপ্ত "হয় । তহুপরি শুদ্ধ 

সত্বধাম পুর্ণতমলোক গোলোক । এই 
(স্কুপাবলেই ভক্তিলতা ততদূর পৌছিয়! 

করে। ভক্তিলত৷ বিস্তৃত হইয়া তখনি 
_প্রেমরূপ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে; 
অর্থাৎ ভগবচ্চরণ অপ্রাপ্তি পর্য্যস্ত ভক্তি 

: প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে না। 
কিন্ত তত্তাবওকাল পধ্যস্ত বৃক্ষ্মূলে জল- 

 সেচন আবশ্বাক। 

.  যেকালে লতা অস্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে থাকে) তখন মালীকে একটা 
: বিষয়ে বিশেষ "সাবধান হইতে হইবে । 

0]: কুস্থমলতিকাকে আবরণবেষ্টণে বিশেষ 
|: সভর্কে না রাধিলে  উদ্ভিজ্জভোঁজী “পশ্বা- 

শরীক চরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ 

সমীরণ। ্ 

চা 

গোলোকধাম লাভ করে। তথন প্রেম- 

পড়িতে থাকে, মালী গরমানত্ষ তখন 

দির ভয় থাকে । ভক্তিলতাকে গ্রীস 

করিবার জন্ত যদি কখন বৈষ্ণবাপরাধ 
(সাধুভক্তের প্রতি ঘেষাদি ) রূপ মত্ত- 
হস্তী মন্তকোত্তলন করে, তবে ভক্তি 
লত] ছিন্ন ও বিশুষ্ধ হইয়া যায়, অত* 
এব আদৌ তাহাকে দমন করিতে 
হইবে, অতএব সাধুদ্ধেষ সর্বাথা সর্বাগ্রে 
পঞ্জিত্যজ্য । « 

গ্রীতি প্রণয়পাত্র যুগলকে সমতল- 
ক্ষেত্রে একত্রিত করিয়া সমত্ব বিধান 
করে, পরস্পর প্রণয়ীযুগ্রল একপ্রাণ-_ | 
অভেদ।. শাস্ত্র বলেন ভগবান এবং 
তাহার প্রিক়ভক্তে ভেদ নাই। ভগ- 
বানের প্রিয়ভক্তের দ্বেষ করিলে প্রক্কত- 
পক্ষে তীহারই দ্বেষ করা হয়। এই 
জন্যই শান্তর উচ্চৈঃম্বরে সাধুবিদ্বেষ নিষেধ. 
করিয়াছেন, অতএব সাধুদ্বেষ সব্ধবাগ্রে 

পরিতাজা। 
আর একটী প্রতিবন্ধক আছে। 

অকর্্মণ্য বিষয়ে মনোনিবেশ, জীবহিংসা, 
শঠতা, পাপাচার, কুবাসনা, ভোগ ও 

মোক্ষ বাঞ্ছাদ্দিকপ উপশাখা (পরগাছ! ) 
কখন কঞ্গন লতিকাঙ্গে উৎপন্ন হয়। 
লতার উপরে পরগাছ! জন্মিলে মালী- 
প্রদত্ত সেকজল এই পরগাছাগণই আক- 
রণ করিয়া লয়। তখন উপশাখাগণই 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মুলশাখ! বা 
লতিক। ক্রমশঃ নিজ্জাব হইয়। পড়ে। 
অতএব উঠিতে না উঠিতেই অতি সাব- 
ধানে এ উপশাখাগণকে ছেদন করিয়া | 
ফেলিবে। এইরূপ করিলে লতা (জড়- | 
জগৎ অতিক্রম করতঃ). অপ্রাককৃত, 

ফল পকতাগ্রাপ্ত হয়, পাক্িষ্জা নীচে 



ইহা নিত্য সিদ্ধ । হৃদয় নিহিত প্রেমো- 

মা হই 

তাহা ভোগ করেন । এই প্রেমই পরম 
পুক্রষার্থ --ধর্্, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইহার 
তুলনায় তৃণতুলা । বস্ততঃ অনিমাদি 
সিদ্ধি সকল, মুক্তি এবং ' অতুযুৎকৃষ্ট বরঙ্গা- 
নন্দ সে পধ্যস্তই চমৎকারিত্ব প্রত্র্শন 
করে, সে পধ্যস্তই ইহা! লোকের ভজ- 
নীত্ব হইতে পারে, যে পর্য্যস্ত কৃষ্ণবশী- 
করণৌষধি স্বরূপ .প্রেমের' স্ুধাক্রাঁবি 
সুগন্ধ প্রাপ্ত হওয়া না যায়। 
(অতঃপর প্রেম শ্বরূপার্দি কথিত হইতেছে) 
“সম্জ্মস্থণিত স্বাস্তে। মমত্াতি শয়াঙ্কিত: | : 

. ভাব স এব সাস্ত্াস্্া বুধেঃ প্রেমানিগদ্যন্ডে |” 

যন্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটে, সে ভাব 
অতিশয় মমতাসম্পনন, গাঢ়তা প্রাপ্ত 

হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলেন। 
শুদ্ধা ভক্তি হইতেই প্রেম জন্মে। 

অন্তাভিলাষ শৃহ্য, জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বার! 
অনাচ্ছাদিতরূপে যে কষ্জানু ঈীলন তাহাই 
শুদ্ধাভক্তি। মুক্ত্যাদি বাসনারূপ পিশাচী 
হৃদয়ে বর্তমান থাক] পর্য্যস্ত ভক্কি উদ্দিতা 
হন না। ভক্তিলতা অতীব কোমল, 

. হৃদয়ক্ষেত্র আগাছায় ( বাসনাদিতে ) পুর্ণ 
থাকিলে সে লতা আদৌ জন্মে না। 
ভক্তিলতা উৎপাদন করিতে হইলে 

| হদয়ক্ষেত্রের কর্ষণ চাই, আগাছা উৎ- 
পাটন করা চাঁই এবং মুলে জলসেচন 
চাই। ইহারই নাম সাধন ভক্তি । 
“কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধা ভাবা সা সাধনভিধা। 
নিত্যসিদ্ধন্ত ভাবন্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধত্যা॥ 

-€ভাব ও প্রেম সাধ্য বলায়, ইহা! 
ক₹ত্রিম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে ; বস্ততঃ 

 জীপনের মামই সাধন । 
সাধর্ন ভক্তি হইতে রতির উৎপত্তি। 

অস্তরের সঙ্গিপ্ধ 'আশক্তিই তক্কি শান্তর 

প্রীমব্রপ সনাতন । 

নবভাবে অনুভব করে এবং 

১ 

মতে রতি । ব্যেক্তং মস্থণ তেবাস্তর্সক্ষতে 
রতি লক্ষণং) | এ 

_ রলতিজন্মিলে ভগবান ব্যতিত অন্য 
বস্তকে তুচ্ছ জ্ঞান হয়। সেই উল্লাস- 
ময়ী রৃতিতে আত্যন্তিকী মমতাবিভত 
হইলেই প্রেম হইয়া ধ্াড়ায়। প্রেষ- 

বিশ্বাস-ময় হইলে প্রণয় নাম প্রাপ হয় ; 
প্রণয় রসে সন্ত্রম ভাব'থাকে না।* চিত্তের 

অতান্ত দ্রবতা-রূপ প্রেমই শ্লেহ। প্রিয়তে 
অত্যাভিমানে প্রেম বৈচিত্ররূপ প্রণয়, 

, মান হইয়া পড়ে ; াহাই অভিমানাত্মক 
হইলে রাগ হয়) রাগোতৎপনে ক্ষণিক 
বিরহ অসহা। রাগ যখন স্ববিষয়কে 

স্বয়ং 
নবভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাহ! 
অন্গরাগ। অনুরাগ প্রগাঢ় বা স্থায়ী- 
ভাবে অবস্থিতি করিলেই ভাব নাম 
প্রাপ্ত হয়। তাহাই অস্গুমোর্ধ চমৎ- 
কারিতার সহিত উন্নাদনাবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে তাহাকে মহাভাব বলে। এই 
মহাভাবই চরম অবস্থা ) শ্রীরাধা প্রেমের 
চরম আদর্শ মুদ্তি, তিনি মহাভাব শ্বর্পা 
বলিয়া পরিকীন্তিত। 

ভক্তি শান্ত্রাচ্সারে এই কএকটাই 
প্রেমের বিভাগ যথা-_ 

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। 
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম মেহ, মান, প্রণর। 

রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় 1” 

€ চৈতন্তচরিতামুত ) 

ইক্ষুরস ক্রমশঃ গাঢ়তর্ হইয়া যেসন 
গুড়, খণ্ডসার, শর্করা, শিতামিশ্রি, এবং 
উত্তম মিশ্রি নাম প্রাণ্ড হয়। তন্জপ 
প্রেমই প্রবৃদ্ধানুক্রমে শ্বেহ, মান, প্রণয়, 



পি € 

পাগ, অস্রাগ, ভাব এবং মহাভাধ নাম 
প্রাঞ্ত হয়। 

এ সকল কৃষ্ণ ভক্তির স্থায়ীভাব। 
ইহার সহিত বিভাব ( আলম্বন, উদ্দী- 
পন), অগ্ুভাব (ভাবপ্রকাশক বিকার ) 

এবং সাত্বিক (সত্বোৎপন্ন ভাব ) আদি 
ভাবাবলী সম্মিলিত হইলে ভক্তিরস, 
অমৃততীস্বাদনীয় হয়। 

শাস্ত, দাহ্য, দখ্য, ব'ৎসলা, মধুর 

তেদে ক্ষ্ণভক্তি পাচ প্রকার । এই 
পাচটাই গ্রাধান। হ্হান্ত, অদ্ভুত, বীর, , 
করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ও ভয়, গ্রই- 
সাতটা গৌণ রল। পূর্বোক্ত পঞ্চভাব 
স্থায়ী, শেষোক্ত সাতটা আগন্তক ) 
কারণাধীনে উৎপন্ন ও স্থায়ীভাবে সহা- 
য়তা করে । ধিনি যে রসাশ্রিত, তাহাতে 

সেই রসেরই পপ্রাবলাতা ঘটে । বৈষ্ঞব. 
শাস্ত্রে পঞ্চবিধ ভক্তির আদর্শও প্রদর্শিত 
হয়। | 

১। সনকাদি খষি, শান্ত ভক্ত। 

২। হন্ুমানাদির ভক্তি, দাস্ত ভক্তি । 
৩। ভ্ীদামাদ্দি ও ভীমাজ্ঞুন সথ্য 

রসের ভক্ত । ও 

.8&। নগদ যশোদ বাৎসল্য ভক্তির 
উপানক। 

৫1 দ্বারকাঁতে মহিষীগণের এবং জে 
গ্োোপীদের যে ভক্তি, তাহা] মধুর ভক্তি । 

ধশ্বর্যযজ্ঞান মিশ্রা এবং কেবলাভেদে 
প্র তক্তিকে আবার দ্বিধা ব্রিভক্ত করা . 
যায়। মধুর দ্বারকাদ্যে মহিষীগণের যে 
ভক্তি, ভাহা এশ্বর্ধ্যমিশ্রা ভক্তি ৷ মাধুর্যয- 
ময় কেঘলাবতির, আমল একমাত্র 
বৃদ্দধবন |. - 

প্রশ্বর্যাজ্ঞান গধান কফকক্তি ্রীত্যা 
বিক্য রহিত; তাহাতে ভয় সমন্বিত প্রভু 

৷ নাই। 

সমীরণ। ্ 

ভাবেরই আধিক্য লক্ষিত হয়। এ্রশ্ব্ধ্য 
জ্ঞানে শাস্ত ও দাহ্য রস উদ্দীপিত হয় 
বটে, কিন্তু তাহ! সধ্য, বাৎসল্য, ও মধুর : 
রসকে সঙ্কোচিত করে। কেবল! রাগা- 
তিক! কৃষ্ণরৃতি কখনও প্রশ্বর্ধ্য শ্বীকার 
করে না) লে সদা মাধুর্্যময় | 
« পরম্পর ছুই বন্ধুতে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে না) উনি বড় লোক, 
আমি ছোট, প্রকৃত বন্ধুত্বে এ তেদ জ্ঞান « 

সপ্রণয় সমত্ব জ্ঞানই সখ্য রসের 
মূল। এই সমত্ব তিরোহিত হইলেই 
আর সখাস্ব থাকে না; তখন দাশ্য রসের 

আবির্ভাব হয়। 
দৃষ্টান্ত কৃষ্ণার্ঞুন। উভয়ে উভয়ের 

সথা, ভেদ' বিরহিত। কুরুক্ষেত্রে কষ 
অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, কৃষ্ণপ্রতি 
অজ্জুনের খ্রশ্বর্য্যযুক্ত ভক্তির উদয় হইল) 
অমনি মাধুর্য্যময়্ কেবল সখ্যরস চলিয়। 

গেল। অর্জুন গ্রভুজ্ঞানে কৃষ্ণকে গ্রার্থন৷ 
করিতে লাগিলেন 

«সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং | 

হে কৃষ। হেযাদব হে সখেতি॥ 
অজানস্। মহিমানং তবেদং, 

ময়] গ্রসাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ 

বব্বে।পহা'সার্থ মসৎকৃতোহনি, 
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু। 
একোইথব্যাপাচ্যুত তৎ সমক্ষং। 
ততক্ষ।ময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ৪৮ 

(গীতা) 

৪। পুত্র যত কেন বড়হুউক না, 
পিতা মাতার কাছে শিশু বই নহে, সর্বা 
বস্থায়ই, সে পিতা মাতার ন্গেহপ্াত্র। 
যর্দি কোন কারণে পিতা মাতার মনে 

পরশ্ব্ধ্য জ্ঞানের উদয় হুম তবে খই দ্ষেহ- 
প্রবণ গ্রীতিরসের সন্কোচ ঘটে 



্ 

' ইহার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। 
দেবকী ও বন্দে, কৃষ্ণকে কখনই ভগ- 
বান জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু একদ। 

তাহাদের মনে শ্রীককষককে জগদীশ্বর জ্ঞান 

“হওয়ায় তাহারা পুর্বব২ আলিঙ্গন 

করিতে পারিলেন না, বদ্ধাঞ্জলী হইব! 
বহিলেন। পরশ্বর্ধ্য জ্ঞান তাহাদের চিরা- 
চরিত বাৎসল্য প্রীতির ন্সক্ষোচ সীধন 
করিল। যথা 

"দেবকী বস্ুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরো | 
ক্কৃত সন্বন্ধলৌ পুরৌ-সন্বজ।তেন শঙ্কিত ॥” 

" (শ্রীমস্তাগবত ) 

৫1 এ্রশ্বর্ধ্য জ্ঞানে মধুর রসেরও 
সঙ্কোচ বিধান করে। 

একদ] শ্রীকৃষ্ণ কুক্সিণীসহ পরিহাস 
করেন। কুক্সিনী বুঝিলেন-_ কৃষ্ণ জুলিয়া 
যাইবেন। তাহার মনে ভয় হইল, 

তিনি ভাবিলেন--“কৃষ্ণচ ভগবান, স্বতন্ত্র 

পুরুষ, ভগবান কাহারও অনূুরোধ--বাধ্য 

নহেন।” এইরূপ মনে হওয়ায় তিনি 
নিশ্চেষ্টা ও অবশাঙ্গী হইয়া! রহিলেন। 

. প্রশ্নধ্য জ্ঞানের উদয়ে পরম মধুর পতী 
পত়ী সম্বন্ধ এবং পরম্পর বাধ্য বাধকত। 

তীহার মনে স্থান পাইল না, তিনি 
িংকর্তভব্যবিমুঢ়বত রহিলেন। 

বশ্থর্য্য জ্ঞানোদয়ে সথ্য, বাঁৎসল্য ও 

মধুররস সক্কোচিত হয়, এ তিনটাই 
তাহার উদাহরণ। কিন্তু কেবলা কুষ্- 
রতি প্রশ্বর্য্য জানে না, শশ্বর্ধ্য উদয় হইলে 
অর্থাৎ এরশবর্ধ্য দেখিলেও কেবল ভক্ত 

"তাহা মানেন না। 
 শ্ীরামাদি কেবল- সখ্য রসামোদী 

সখা--ভত্ত। জলৌকিক কত কা 
চক্ষের উপর হইতে দেখিয়াও শ্রীদামা- 
দির কষ প্রতি ধরশ্বর বুদ্ধি জন্মে নাই। 

শ্রীমদ্রপ সনাতন । 

ূ 
৭৩ 
আর 

তাহারা অলৌকিক কাধ্য দেখিলে 
তাঁবিতেন, “আমাদের সখা কো ইন্্র- 
জাল বিদ্যা অবশ্তই জানে ।” বরাবর 
তাহারা কষ্চ সহিত খেলিয়াছেন, কাধে 
পধ্যস্ত চড়িয়াছেন। 

নন্দ যশোদার শ্রীকষ্েে কেবলা বাং- 
সলা প্রীতি । শত শত প্রশ্ব্য দর্শনেও 
শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের আবারকাঁরী অবুঝ 
ছেলে বই: অন্ত জ্ঞান হয় নাই। যে 
বিশ্বর্ূপ দর্শনে অজ্ঞুন “দখেতি' মত্বেতি” 

বলিয়াছিলেন, স্চেই বিশ্বরূপ দর্শনেও 
ধশোদার কৃষ্ণ প্রতি অন্ত বুদ্ধি হয় নাই। 

ব্রজগোগীগণ কৃষ্ণ প্রতি কখনই 
জার বুদ্ধি ত্যাগ করেন নাই। একদ] 
বনে চতুভূজ মুত্তি দর্শনে বিশ্মিত হইয়! 
তাহারা তন্নিকটে “কৃষ্ণ কোথা গেলেন” 

ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । 
এ সকলই কেবল কৃষ্ণরুতির দৃষ্টান্ত । 
( পুনর্ধার ম্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে ) 

১। অদ্বয় জ্ঞানে ভগবানে নিষ্ঠা, 
কৃষ্ণ বাতিরেকে অন্ত তৃষ্ণ ত্যাগই শাস্ত 
রসের কার্ধ্য। "শান্ত ভক্তের শ্রীভগবাঁনে 
মমতামাত্র নাই, তিনি পরব্রহ্ম, পরমাস্মা, 
ইত্যাকার জ্ঞানই তাহাতে প্রবল। কিন্ত 
শান্ত ভক্ত কৃষ্ণ ব্যতীত ম্বর্গ ও মোক্ষ- 

কেও গণ্য করেন না। ভগবানে নিষ্ঠা 
এবং বাসন। ত্যাগই এই রসের গুণ। 
কেবল শান্ত বলিয়া নহে, ভক্তমাত্রেই 
এই ছুই ষ্টণ বিদ্যনান। 

২। দাশ্তরসে ভগবানে (সম্্রম ) 

প্রত জ্ঞান। তিনি সর্বাধিপতি, শাস্ত৷, 
সর্বশক্তিমান, তিনি প্রভু, তৎসেবাই 
করণীয়, ইহাই দাস্তরসের প্রাণ। দাস্ 
ভক্তি শ্রীতির বন্ধন নহে, কিন্ত ভয় সম্ভ্রম 
মূলক । দাস্ত ভক্তিতে শাস্তের কৃষ্ণ 

& ১০) 
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নিষ্ঠা্গি গুণ বিস্যমান তথ্যতীত সেবনা- 
কাজ্া-অতিরিক্ত । 

৩। সধ্যরসে ভগবানে (বিশ্বাস- 
মক্স ) সমতবজ্ঞান। আমি 'যেমন, তিনি 
তেমন,_-উভয়ে যেন এক প্রাণ, সঙ্কোচ 
নাই--ভেদ নাই। সথ্যরসে সখার গ্রতি 
একাস্ত নিষ্ঠা আছে, সখার (সুখ *সাধ- 
নার্থ) সেঘখনও আঙ্ছে। সখ্যরস বিশ্বাস 

প্রধান হয়, কিন্তু সম্ভ্রম ভাব ইহাতে 
কিছুসাত্র থাকে না। সধ্যে শাস্তের 
নিষ্ঠার্দি ও দাস্তের ক্ষেবাকাজ্া আছে, 

তথ্যতীত মমতাযুক্ত সমতাক্তান অধিক 1 
"৪1 বাৎসল্যরসে ভগবানে (মেমতা- 
যুক্ত) প্রতিপালা জ্ঞান। প্রাণ দিয়াও 
শিশুকে স্থথে রাখিতে হইবে, এভাবই 

বাৎসল্যের প্রাণ। ইহাতে শান্তের নিষ্ঠা 
আছে, দান্তের সেবনও আছে। স্সেহ 
যোগে এই.সেবনই এখানে লালন 

পালন। ইহাতে সখ্যের অসঙ্কোচত্ব , 
আছে, মমতাধিক্য হেতু তদ্ৎ ভৎ ঘন: 
তাড়নও আছে। তগ্যতীত এ রসে 

আপনাকে পালক ও ভগবানে পাল্য | 

বুদ্ধি অধিক । 
& 1 মধুররষে ভগবানে (আত্ম | 

সমর্পণ ) পতি ৰা উপপতি জ্ঞান। 
শান্তের নিষ্ঠা ইহার মূল, দান্তের 

সেবা ইহার কাণ্ড, সখ্যের অসঙ্কোচত! 
ইহার শাখা, বাৎসঙ্যের স্নেহ সমন্বিত 
লালন বা মমতাধিক্যতা ইহার মুকুল, 
এবং নিজাঙ্গ তর্পণে সেবাই ইহার স্থুপক 
ফল। “ ম্ধুত্ন রসে শাস্তাদি চারি রসের 

খুণাবলী বিচ্চমান, তছ্যতীত ইহাতে 
আত্ম নিবেন অধিক । 

... পতি পরিচর্যা নিরতা রমণীর কার্যে 
: নিষ্ঠা, সেবা, অসস্কোচতা, মমতাধিক্যতা! 

। মিত করা যাইতে পারে । 

সমীরণ। ৷ 

€ 

ৃ 

থাকে, পতি পরিচরধ্যার্থে মধুরভা্ে 
ভগবছুপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহ্িত। 
মধুরতাঁবে উপাঁপনাই চরম উপাসনা । 

আকাশাদি পঞ্চভৃতের গুণ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি সহকারে পৃথিবীতে যেমন পাঁচ" 
খুণেরই সমাবেশ দুই হয়, শীস্তাদির 
গুণু ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তন্দরপ মধুর 
রসেই সমস্ত পর্যবসিত হইয়াছে । 
অতএব মধুর রসের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ 
উপাসনা | : 

ভগবস্তন্তি বিচার অপার, সমুদ্রের 
তুলনায় কশিক। যেমন, এখানে তদ্রপই 
তাহার বণনা করা গেল। 

শ্রীরূপেক্স সহিত এতদূর পর্্যস্ত 
আলোচন! করিয়া প্রভু প্রেম পরিপ্ল,তা- 
স্তঃকরণে শ্রীবপকে ধরিয়া আলিঙ্গন 
করিলেন ।: প্রভৃর আলিঙ্গনে জরীবূপের 
কেশাগ্র পত্ধযস্ত প্রকম্পিত হইয়। উঠিল, 
তিনি এক অভিনব সরসভাবে বিভাষিত 
হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে সমস্ত ভক্তি 

। সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল, তিনি সমস্ত 
ভক্তি রহস্য উত্ভেদ করিতে পারি 
লেন। ইহারই: নাম শক্তিসঞ্চার। পাঠক. 
“দা1]] ০:০৪৮ বা ইচ্ছাশক্তির কথা, 
শুনিয়া থাকিবেন, এই শক্তি প্রভাবে 
একের চিত্তক্ষেত্রে অপরের ভাব সংক্র- 

সামান্ক মান- 
বেরই ইহা আয়ত্বাধীন হয়, মহাগ্রতৃত 
পুরুষোত্তম পুর্ণ তম এবং আদর্শ । 

শ্রীপকে আলিঙ্গন রিয়া! প্রভু | 
কহিলেন ক্শ্রীরূপ ! ভক্তিরসের দিগর্শন '| 
মাত্র কর! গেল, দস্ত করিয়া বা খিস্যা- 
গৌরবে কেহই ভক্তি রহস্ত বুঝিতে 
পারে না। ভক্তি ভাবগমা এবং 'অনু- 
ভবের বস্ত। ভক্তিতত্ব বুঝিতে হইলে ঢ. 
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নির্ধল চিত্তের প্রয়োজন, ভগবানের 
॥ কৃপা ভিক্ষা আবশ্তক। ভগবানের কৃপাই 

মুল, ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ কৃপায়, অজ্ঞও 
ভক্তিলাত করিতে পারে, আত্মাভিমানী 

* পঞ্ডিতও পারেন না। 
দশ দিবস ধরিয়! শ্রীরূপকে প্রতৃ 

শিক্ষা দিলেন। ভতৎপরদিন তিনি কাশী 
যাইতে উদ্ভত হইলে, প্রীবূপ তাঁহার 

| চরণ ধারণ পূর্বক নিবেদন করিলেন 
*প্রভো! যদি অনুমতি করেন, তবে 
দাস সঙ্গে গমন করে ।” শ্রীরূপ আর 
বলিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় 
কাদিয়। উঠিলেন। 

' প্রভূ কহিলেন গশ্রীরপ ! তুমি আমি 
স্থখের জন্য আসি নাই। তুমি আমার 
বিরহে ছঃখ পাইবে সত্য, কিন্তু আমারও . 

গুন, শ্রীবপ! কার্যের অন্ত আসিরাছ 
কার্ধ্য করিতেই হইবে । দেখ, বৈষ্ণর- 
ধর্ম ছারেখ'রে গিয়াছে ; তীর্থা্দি বিলুপ্ত, 
মতবাদ লইয়াই লোক সকল উন্মত্ত 
এবং সদ! পাপাশক্ত। তোমার কি ছঃখ 
হয় না? তোমাকে অনুরোধ, আমার 

একটী কাধ্য তোমাকে করিতে .হুইবে, 
তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, গিয়া এতথাকার 
বিলুপ্ত তীর্থ সকলের উদ্ধার কর, শাস্ত্র 
তোমার সহায়কারী হইবে।* ভগবান্ 
অন্তরে থাকিয়া তোমায় উপদেশ দিবেন। 
»* প্রভু আর বিলম্ব করিলেন ন, 
কাশীর জন্ত নৌকারোহণ করিলেন। 
শ্রীরপ সংজ্ঞা রহিত, মুঙ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। ' | ৃ 

দাক্ষিণাতা বিপ্রটী যথাসাধ্য তাহার 
ভ্ভ তোমার বিরহ আছে? আমার কথা | স্ুশ্রষা করিতে লাগিলেম। 

পপ 

প্রহেলিক।। 
ক্বামশরণ ঘোষের স্ত্রী বিয়োগ হইবার 

পর নানাদ্িক হইতে সম্বন্ধ আসিতে 
লাগিল। সদর 'লন্দরে ঘটক ঘটকীর পদ- 
ধূলিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্দরের 
মধ্যে অপর স্ত্রীলোক আর কেহ নাই 
সওয়ার রামশরণের বিধবা! ভগিনী ইচ্ছা- 
ময়ী দাসী। ঘটকীদের মধ্যে খোদ কর্তী- 
টার কাছে যাহারা বিফল মনোরথ 
হইল__তাহারা অন্দরে গিয়া ইচ্ছামরীর 

"কাছে উৎপাৎ আরম্ভ করিল। 
. কেহ বলিল মেম্সেটী দেখিতে পদ্ম- 

ফুলের তায় । রং ঠিক চাঁপাফুলের মত-_ 
ভ্রমরের-ন্ঞায় ঘন কৃষ্ণ কেশ, যেন রাজ- 

রাজেশ্বরী' প্রতিমা । কেহ বলিল দেখিতে 

যেন ম্বর্গের পরী- গুণেও ততোধিক । 
সারের কাজে এই বালিকানয়সেই 

কত মত দক্ষ । মায় মনতা; ম্েহে হদয় 
পরিপুর্ণ। অমন সোনার বউ যদ্দি এ 
সারে আসিতে পায় তবে ম! লক্ষ্মী 

চিরকাল বাধা থাকিবেন ; ইত্যাদি 
ইত্যাদি-_কিস্ত কিছুতেই রামশরণের 
ভগিনী ইচ্ছাময়ীর আসন টলিল ন1। 

না টলিবার অনেক কারণ ছিল। 
জীবন যাত্রার গ্রথমে--রাঘশরণের অব- 
স্থাটা আদৌ ভাল ছিল না1। ইচ্ছাসম্ী 
রামশরণের কনিষ্ঠা হইলেও তাহার 
জ্যেষ্টার মত সন্গান পাইত--কেননা : 
সে রামশরণের সুখ ছুঃখে ভাহার 



৭৬ সমীরণ। 

সঙ্গে সমান ভূগিয়াছে। রামশরণ ষখন 
এক €েলার ভাত জলদিয়! অপর বেলায় 

ডাঁলভাতে লঙ্কা দিয়া স্থবরশাল ব্যঞ্জনের 
সাধ পুর্ণ করিত সামান্ত * ছেঁড়া মাছুরে 
মলিন শয্যায় শুইয়া ছু্ধ'ফেন-নিভ- 
শয্যার সুখ অনুভব করিত 7 তখন হইতে 
ইচ্ছাময়ী তাহার সঙ্গে সঙ্গে. ভূগিয়াছে। 
আজ নাহয় রামশরণ অদৃষ্ট গুণে একজন 
বড় .লোক হইয়া পড়িয়াছে-কিস্ত 
তাহাতে *আসে যায় কি? বড় লোক 

হইলেও পূর্বস্থতি মোছা যায় না । মোছা 
চুলোয় যাক্--তখন অতীত জীবনের. 
কথা গুলি.বড়ই জাগ্রত ভাঁবে ফুটিয়। উঠে। 

যাক এখন আদত কথ! বলি। 
ইচ্ছাময়ীর দাদার বিবাহে অমত করি- 
বার জনেক কারণ ছিল। সবেমাত্র 

,আজ সাত মাস*হইল তাহার ভ্রাতৃবধু 
ইহলোক ছাঁড়িয়৷ গিয়াছে । এর মধ্যে 
বিবাহ দ্রিলে লোকে বলিবে কি ? 

দ্বিতীয় কারণ__দশবৎসর পুর্ববে রাম- 

শরণের অবস্থা খুব খারাপ ছ্থিল। তার 
পর ঘটন। ক্রমে এক পিতৃ মাতৃহীন 
কন্ত। তাহার গলায় পড়িল। বামশরণ 
অনিচ্ছা স্বত্বেও বিবাহ করিলেন।- ইচ্ছা- 
ময়ীর জেদেই সেই বিবাহ হইয়াছিল । 

নববধু গৃহে আপাতে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে যেন “মা লক্ষ্মী” রামশরণকে কৃপা 
করিলেন রামশরণ বাঙ্গল। দপ্তরের 
কাজ ভাল জানিতেন। 

করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই 
কিন্ত এক্ষণে যেন "স্ত্রীভাগ্যে ধন” 
.এই কথার সার্থকতা করিবার জন্যই 
তাহার একটা" গোমস্থাগিরি - চাকরী 
জুটিল। রামশরণের কুঁড়ে ঘরের স্থানে 

| মাটির দেয়াল হুইল ছুই এক গোলা 

এতকাল চেষ্টা 

ধান হইল, পৈতৃক ছুই চারি বিঘ' ছিল 
তাহাতে, কড়াই, তিল, সরসে প্রভৃতি : 
জন্মিয়া কিছু উপকার দিল। তারপর 
গোমস্তাগিরি চাকরি--বৎসর খানেকেন্র 
মধ্যে একটা নূতন মহলে ছুই তিনটা, 
ফৌজদারি করিয়া! প্রজাৰশের দ্বার 
যশ কিনিয়া রামশরণ জমীদার বাবুদের 

নিকট হুইত্বে হাজার টাঁক! বকৃশীশ . 
পাইলেন । | 

এসব যে নববধুর পক্ষে হইতেছে 
তাহ! ইচ্ছাঞ্মীর দৃঢ় বিশ্বাস। ইচ্ছাময়ী 
কেন রামশরণের মনের বিশ্বাসও তন্দরপ । 

দিন দিন- বধুর আদর যত বাড়িল 
তাহার গুণপনায়, গৃহস্থালীতে শারী- 
রিক পরিশ্রমে__ আর ইচ্ছাময়ীর গৃহিনী 
প্নায় বায়শরণের মাটীর দেয়াল শীঘ্র 
পাক! হৃইফ়া পড়িল। 

জমীদার বাবুদের যিনি নায়েব 
ছিলেন, তিনি সহসা! বুকে বেদন! ধরিয়! 
মার। গেলেন ; লোকে বলে রামশরণের 

ভাগ্যে লৌকট] 'মরিল। যাহাই হউক 
. রামশরণ ঘোঁষজ। মহাশয় নায়েবী পাইয়া! 

বেশ গুছাই্তে লাগিলেন । তাহার 
পরের বৎসর চণ্ডীমণ্প বাধিয়! নর 

» পুজা করিলেন | 
কিন্ত সংসারে বুঝি সব স্বখ একাধারে 

হয় না, তাহা হইলে “ছুঃখ” বলিয়! এ 
পদ্ার্থটী একেবারে 'ষে নির্বাসিত হইয়। 
যায়। রামশরণের অনেক স্থথ হইয়াছে 
কিন্তু সকলের শ্রেষ্ঠ সুখ পুত্র মুখ 
দর্শন কিছুর্তেই ঘ্টিতেছে না। ইচ্ছাঁ-' 
ময়ীত বৎসরাবধি ধরিয়া ঠাকুর দেব- 
তার পুজা মানিয়া ব্রত উপবাস করিয়া 
অনেক দেবতার সাধ্য সাধনা করিয়াছেন 

. কিন্ত কিছুতেই ত দেবতার কুর্পা হয় না। 
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্াই হক শেষ দেবতা মুখ তুলিয়া 
দেখিলেন।» বধু অন্তংস্বত্বা হইলেন । খুব 
ঘটা করিয়া নিয়মিত সময়ে সাধ হুইয়! 
গেল.। নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে-_ভূষিতা 
হইয়া, সেই সুন্দর লঙ্জাঁবতী-_-লতার 
হ্যায় সংকুচিত অতুল রূপ শালিনী ব্রীড়া 
মণ্ডিতা বধু য্খন কুলাঙ্গনাদের মধ্যে 
বসিয়া সাধ ভক্ষণ করিলেন, ইচ্ছামরীর 
জীবনের একট! সাধ সেই দিন পুর্ণ 
হইল । | 

চন্দ কলঙ্ক, হুর্ঘ করণে দাহিকাশত্তি, 
পুম্পে কীট, কমলে কণ্টক, প্ররেষে। 
বিরহ, আনন্দে নিরানন্দ, আশায় নিরাশা, - 

হর্ষে বিষাদ-_স্থে ছঃখ--যেন অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে লাগিয়া আছে । . বামশরণের স্থখ 

প্রবাহ কুদ্ধ। প্রবাহ ফন্তর শ্তার় ক্রমে 
মন্দীভূত হইয়া! আসিতে ছিল, একথা 
কেহই জানিতে পারে নাই। মানুষের 
সাধ্য কি-_যে কোন্ গুড শক্তির উপায়ে 
ইহ1 জানিতে পারে ! 

রামশরণের অস্তত্বত্বা পত্রী প্রসবের 
মুগে মারা £গলেন। সুখের স্রাত 
সহস। ভিন্ন দিকে ফিরিল- সহসা চক্তা- 
লোক বিভাসিত গগণে কাল মেঘচ্ছায়া 
বিস্তারিত হইল। স্থির সমুদ্রে ঝটিকা! 
বহিল। সাজান কুস্মোদ্যান শ্মশানে 
পরিণত হইল। 

যে বৌটি গেল তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
ংসারের লক্ষী চলিয়া গিয়াছে ইহাই 

ইচ্ছাময়ী ধারণা । তাহার মৃতুরর পর 
"সবে মাত্র সাত মাস অতীত হইয়াছে-_ 
পুর্ব্ব প্লেহ মমতা! মায়! দয়ার আসনট! 
শৃন্ত থাকিলেও ইচ্ছাময়ী এই সকল 

. কারণে একটা নূতন অংশীকে তাহা! উপ- 
ভোগ কাততে দিতে সন্ত! ছিলেন না।.. 

ণ 

. কিন্ত কালে বৃহৎ পাষাণও ক্ষয় 
হইয়া! উপল খণ্ডে পরিণত হয়, স্থুদুঢ় 
মহীরূহ কীটভক্ষিত হইয়া ভূঙতলে 
পতিত হয়, প্রকাণ্ড সৌধও সুদৃঢ় 
ভিত্তিমূল সহিত লয় প্রাপ্ত হয় । ইচ্ছা" 
ময়ীর প্রবল ইচ্ছার সেইরূপ হইল ।, কিন্ত 
একটা ঘটনা সে বিশেষ বিষয়ের সহায়ত? 

"” করিল তাহ। বলিতেছি ॥। . ২ 

0) 
ইচ্ছাময়ী একদিন আহারপন্তে রাম 

শরণের বাঁধা দালানের উপর পাবিছাইয়া 
*প্রতিবাসপীর এক কুমারী কন্তার চুল 
বাধিয় দিতেছেন--এমন সময়ে. তাহার 
গ্রতিবেশিনী কালীর মা আসিয়। বলিল 
“দিদি! একবার দেখে, ঘাঁ”। কি দেখব 

_ ৰলিয়। ইচ্ছামরী প্রশ্ন করিল। কালীর 
মা তাহার উত্তর দিল নাঁ। বলিল 
এখন বলিব না একবার আমাদের, 
বাটাতে আয় তাহা হইলেই সব বুঝিতে 
পারিবি। 

চুল বাধা শেফ হইয়াছিল_একটা 
খয়েরের টিপ পরাইয়। মেয়েটাকে অব্যা 
হতি দিয়া ইচ্ছাময়ী প্রতিবেসিনীর গৃহে 
চলিল। তখন তাহাদের মৃৎ্কুটারের 
দাওয়ায় বসিয়া-এক অতুলনীয়রূপ 
সম্পন্ন! প্রফুল্ল পদ্মফুলের মত একটী কন্তা । 
কালীর ম! ইচ্ছাকে বলিল দিদি-__“এই 
মেয়েটাকে দাঁদার-বউ করিতেই হইবে ।” 

ইচ্ছায়য়ী সমস্ত কথা বুঝিতে পাঁরিল । 
দাওয়ার উপর বসির সেই অনিন্য মুখ- 
কান্তি দেখিল। সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত 
চক্ষু, সেই ভ্রমর কৃষ্ণ বেণী সম্বদ্ধ কেশ- 
রাজি? সেই কামের শরাঈন ক্রযুগ সেই 
স্থন্দর, সুগোল বূপরাশি মণ্ডিত-_মাধুরী 
উচ্ছসিষ্ত দেহ খান্ি-সেই সুন্দর অতি. 



৭৮ সমীরণ। ”হ 
$ 

সুন্দর মুখ খানি--বড়ই স্নেহের চক্ষে 
দেখিল। দেখিবা মাত্রই তাহার পূর্ব্ব 
সক্কল্প টলিল। ইচ্ছাময়ী জিজ্ঞাসা করিল 
--"কাদের মেয়ে থা?” 

কালীর মা বলিল মেয়েটা আমা- 
দের গায়ের নর। এখান হইর্তে পাঁচ 
ক্রোশ দূর জয়রামপুরের মল্লিকদের মেয়ে । 
আমার, সম্পর্কে (বোনঝি হয়। 
যোগাড় করিয়া দাদার বৌ করিব বলিয়। 
ইহাকে আনাইয়াছি 1” 

যাহ”ক খানিক ক্ষণ কথা বার্তার পর 
ইচ্ছাময়ীর মনের পূর্ব প্রতিজ্ঞা দ্রবীভূত 
হইয়া গেল। ইচ্ছাময়ী সমস্ত ঠিক 

করিবার . আদেশ দিয়। গৃহে ফিরিয়! 
আসিল। 

সন্ধ্যার সময় রাঁমশরণ গৃহে আসিয়। 
আহারে বসিলেনগরম না থাকিলেও 
একখানি পাখা হাতে করিয়া! পাতের 
কাছে বসিয়া--ছুই চারি বিন্দু অশ্রু চক্ষে 
লইয়া! মলিন মুখে ফৌপাইতে ফৌোপাইতে 
ইচ্ছাঁময়ী দাদার কাচ্ছে পুর্বেন্ধ কাহিনীর 
ভনিত। আরম্ভ করিল। সে উচ্ছাসট! 

ক্রমে মন্দীভূত হইয়া! আসিলে সকল কথ! 
রামশরণকে খুলিয়া বলিল। জন্মমৃত্যু 
বিবাহ--বিধাতার ইচ্ছাধীন__যখন ঘটি- 
বার ঘটিবে আবার রামশরণের শূন্য গৃহের 
শৃন্ত আসন এক অপরিচিতের ছারায় 
পরিপুরিত হইবার সুচনা! হইল। ভগি- 
নীর অবস্থা দেখিয়া আর কি জানি কোন . 

কারণে রামশরণ সন্ঘতি দিলেন। 
আবার একদিন গুভক্ষণে শীখ 

 বাঞ্জিল আবার হুলুধবনি-উঠিল-_-আবার 
ইচ্ছাময়ী আনর্নশশ্র বলুন আর বিষা- 

| দাশ্রুই বলুন চক্ষে লইয়। বরণ করিয়া 
নুতন বধু রে তুলিলেন। আবার সেই 

আমি 

শশানবৎ গৃহে প্রমোদ ..কাননের ছায়া 
পড়িল, আবার বিষাদ ও বিষধতার 
পরিবর্তে আনন্দ ও প্রফুল্পতা আসিয়া 
রামশরণের গৃহে দেখা দিল। 

জগতে প্রতিমুহুর্তে কত শত কর্ধন্ত্র 
স্মজিত হইতেছে। কত শত ভবিষ্যত 

মহাব্যাপারের বীজ রোপিত হইতেছে-_. 
কে জানে £কাথায় গিয়া কাহার শৈষ 
হইবে? কি হইতে কি হইবে? যাহা! 
হইবার তাহ হইয়! যায়, যাহা ঘটিবার 
তাহা হষ্টিয়া যায়। অলক্ষ্যে অন্তের |' 
অদৃষ্ঠ ভাব অজ্ঞাতে যাহা ঘটে-_ভবি- 
ষ্যতে কত্ত ছোট বড় কার্য তাহার সহিত 
অবিচ্ছেদক্কাবে সম্বন্ধ থাকে। ৰ 

তাই ত্বলি! হে কর্ম! জগতে তুমিই 
বলীয়ান।: বিধাতা কে? তিনি ত নিয় 
মের অধীন । তাহার ক্ষমতা ত তোমার 
তুলনায় সীমাবদ্ধ ! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ; 
হেমহত্হইতেও স্থুমহৎ ! তোমার মহিষ! 

সাধ্য কি আমার ষে বুঝিতে পারি? 
আমার সহিত রামশরণ ঘোষের 

কি সম্বন্ধ তাহা বলিতে হইবে । তাহা 
না বলিলে আমি তাহার ঘরের এত 
কথা কেমন করিয়া জানিলাম - এ অ্বন্ধে 
তর্ক উঠিতে পারে। এটার নীনাংন! 
আগেই প্রয়োজন । 

রামশরণের সহিত আমার আলাপ 
আহিরিটোলায় । আমার পাটের কার- 
বার ছিল। রামশরণ যে জমীদারের 
নায়েব ছিলেন তাহার জমীদারীতে 
পাটের চাষ বড় বেশী ছিল। রামশরণ' 
কলিকাতায় অনেক আড়তে পাটের 
চালান দ্িতেন। ব্যবসাস্ত্রে তাহার 
সহিত আমার গদীতেই ৪৮ "আলাপ 
হ্য়। 
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যাছে তাহার ছুই এক মাস পরেই 
আমার সহিত আলাপ। জগতে কেহ 
কাহারও আপনার নহে কেহ কাহারও 

গর নহে । ফ্যবহারেই সব। আত্মীয়তা 
কুটুদ্িতা, আপনার পর সবই ব্যব- 
হারের উপর । ব্যবহার ভাল না হইলে 
ওরসজাত সম্ভতান, একগর্ডজশত সহোদর 

 প্রাপাধিক। বনিতা, প্রিয়তম বন্ধু সবই 
দ্বরে থাকিয়! যায়। 

ঘামশরণ ঘোষের সহিত আমার 
আত্মীয়তা ঘোর বন্ধুত্বে পরিণত হইল। 
তিনি কলিকাতায় আসিলে আগে 
আমার বাড়ীতে আসিতেন। আমি 
মফস্বলে যাইলে তাহার বাড়ীতে ঢুকি- 
তাম। ঠিক যেন আমর! আজন্ম বন্ধে 
পরিপুঃ হুইয়াছি। 

উক্ত বিবাহ ঘটনার ছুই বৎসর পরে 
আমি একবার রামশরণের গৃহে যাই। সাত 
আট দিন সেখানে থাকি । সেই সময়ে 
এক দিন আমি আমার বন্ধুর প্রক্কৃতির 
সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। 

ঘোষজা বরাবরই ধীর প্রকৃতি ও 
স্থির বুদ্ধি। তাহার সুন্দর মুখ; গ্রশাস্ত 
ললাট, স্থগঠিত শরীর-_-দেখিলে তাহাকে 
লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ বলিয়া! বোঁধ হয় । এই 
সময়ে এক দিন আমি লক্ষ্য করিলাম 
রামশরণ কিছু চঞ্চল। তাহার সে স্থিরতা 

_ গাস্ভীর্ধ্য যেন ক্রমশঃ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিতেছে । কেন এইরূপ হইতেছে 
তাহা সেই দিন রাত্রেই কোন অদৃষ্ট, 

 অভুতত পুর্ব্ব অচিস্তিত উপায়ে জানিতে 
পারলাম 1 

| আর্মি- বাহিরের ঘরে শুইভাঁম। 
বাহিরের '্বরের লাগাও চণ্তীমণ্ডপ। 

, রূপে নিদ্রা যাইতে প্লারি নাই। 

আমার খরের পার্নে ও চতীমণ্ডপের 
দেয়ালে একটা দরওয়াজা আছে । , এই 

_ দ্বরওয়াজাটা ছারা অদারে যাওয়া যার ।' 
গভীর রাত্রি-_-সমস্ত নিস্তব্ধ! চারি- 

দিক ব্যাপিয়া নৈশান্ধকার নৃত্যকরি- 
তেছে। আকাশ-_নীরব নৈশ নিস্তদ্ধ- 
তার মণ্যে অসংখ্য তারক মগ্ডিত হুইয়। 

সমস্ত কার্যের সাক্ষ্য প্বরূপে সে নীলিমা- 

ময় গগণের মাগ্ভোপাস্ত উজ্জ্বলিত করিয়! 
আছে । আমি সেদিন কেন জানিম! ভাঁল- 

সহসা! 

শুনিলাম কে যেন এ চণ্ডীমণ্পের মধ্য- 
বর্তী দ্বার খুলিয়। সহস। বাহির হইয়া গেলে। 

আমি দ্বার খুলিলাম পা টিপিয়! 
টিপিয়া তাহাদের পশ্চাৎ্বর্তী হইলাম । 
ঘোর অন্ধকার কিছুই দেখিতে পাইতেছি 
না। তথাপি অতি সম্তর্পণে আন্দাজে 
আন্দাজে চলিলাম। 

চত্ভীমণ্ডপের পাশেই এক .বাগান। 
দেখিলাম এক বৃক্ষতলে দীাড়াইয়৷ হছুইজনে 
কথা কহিতেছে। একজন বলিতেছে 

“আজকাল কর্তীর যেরূপ উৎপাত বাড়ি- 
পাছে তাহাতে আর ঘরে থাকিতে ইচ্ছা 
হয় না। অকারণ লাঞ্ছনা গঞ্জন সহ 
করিতে পারি না । তোমায় রোজই বলি- 
তেছি ইহার যাহা হয় একটা কর কিন্তু 
তুমিও ত কিছুতেই মনোযোগ দাও ন1।” 
আর এক জন বছিস গলার আওয়াজে 
বোধ হইল পুরুষ”_"আমি কি করিব 
বল তোমার স্থখ হছঃখ আমার হাতে 

থাকিলে তোমার আশ! এতদিনে পূর্ণ 
হইত? দেখ কি আশা করিয়াছিলে 
কি ঘটিল। যাই হক তুমি যখন বলি- 
তেছ তখন ইহার একরূপ বিহিত করি- 

ৃ তেই হইবে ।* 
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সত্বীলোকটী বলিল-_“ষাই হক আর 
অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিব না আমি আজ 
যাই। তুমিও চলিয়! যাও । এই সপ্তাহের 
মধ্যে যাহ হয় 'একট! বিহিত করিও।৮ 

্্ীমুত্তি ধীয়ে ধীরে বাগান অতিক্রম 
করিল । ক্রমে চণ্ডীমণ্ডপের আিঁড়ির উপর 
উঠ্ভিন। আমিও ফিরিলাম। স্ীমুত্তি সেই 
চন্তীমস্ডপ সংলগ্ন ক্চত্র ছার দিয়! অন্দরে 
প্রবেশ করিয়া! সপ্তর্পণে নিঃশব্দে ছার 

বন্ধ করিয়! দিল! 

আমি-গৃহ প্রবেশ করিলাম--আমার 
হাত প1 থর থর করিয়া কাপিতে 
লাগিল। ঘটনাটা! ঘেন স্বপ্রের ভ্ভায় 
বোধ হইল। মাথা খুরিতে লাগিল 
ভাঁবিলাম কি সর্বনাশ! ইহাও কি সম্ভব! 
না না কখনই না। রামশরণের জী 
কলুষিত চরিত্র একথ। বিশ্বাম করিতেও 
আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি বিছা- 
নায় গুইয়! পড়িমা আকাশ পাতাল 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি 
চক্ষু বুজিলাম নাঁ। স্ত্রীলোকটা যে 

_ ন্ামশরণের স্ত্রী এরপ বিশ্বাসের কারণ; 
সওয়ায় ইচ্ছাময়ী, বাটাতে অন্ত স্ত্রীলোক 
ছিল না। এক দাসী ছিল সে কাজ- 
কর্ম সারিয়। নিজেরবাড়ীতে শুইত। 

সমীরণ। 

বিশেষতঃ কথস্বর যুবতীর বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল । 

পরদিন প্রাতে-শধ্যাত্যাগ করিলাম । 

আমার-বিশুফ মুখ মলিনভ্ী। দেখিয়া 
রামশরণ বড় আশ্যধ্য হইল। আনি 
তাহার মলিন ও চিস্তাযুক্ত মুখ দেখিয়া 
যেরূপ আশ্চর্য হইয়৷ ছিলাম-সেশ বোধ 
হয় তদ্রপ।* কিন্তু আমি একপদ অগ্র- 
সর হইপ্লাছি। আমি কাতণ অনুসন্ধান , 

করিতে পারিয়াছিলাম তাই বলিতেছি 
আমি এফপদ অগ্রসর হইয়াছিলাম। 

রাম্পরণ জিজ্ঞাসা করিল কেন 
ভাই! মুখ অত শুষ্ক কেন? আমি 
কিছুই জবাব দিলাম না। কি ছাই 
জবাব দিব খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু 
বলিলাম--ভাল নিদ্রা হয় নাই। 

সেই দিন আমি তাহার নিকট বিদায় 
লইয়! কলিকাতা আসিলাম। সমস্ত 
পথই সেই চিন্তা । রেল গাড়ীতে কত, 
লোক উঠিতেছে, আসিতেছে যাইতেছে 
ক্রমে কত ্রেসন্ ছাড়াইতেছি তবুও 
কিছুতেই হু'সনাই। জগৎ যেন মরী- 
চিক ময় বোধ হইতে লাগিল। সবই 
যেন তিক্ত-- ঘোর বিরসক্তিতে আবৃত । 
আমি কলিকাতায় পৌছিলাম .। 

ক্রমশঃ 

স্পা টিসি ভি থা্শ্ৰতো পাপী 
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হিন্দুসমাজে ত্রা্মণ। মিনি 
শৃষ্টির প্রারস্ত হইতে- হিন্দুমমাঁজের 

তি শৈশবাবস্থা হইতে ব্রাহ্মণজাতি চতু- 
ব্বর্ণের গুরুস্বন্ূপ সামাজিক সর্মমবিধ 
উন্নতির গুরুভার গ্রহশ করিয়া! আচার 

ব্যবহারে ও রীতি নীতিতেন্মাজ পরি- 
চাঁলনে নেতৃত্ব করিয়। আদিতেছেন। 
যে ধর্মবন্ধন সমাজের অস্থি মজ্জা, ষে 

ধন্দজীবনে সমাজ অনু প্রাসিত, যে ধর্ম 
বলে দমাজ ব্লীরাঁন্ সেই ধর্্দ সম্বন্ধীয় 
ঘজন যাজন অধ্যয়ন অধাপনার্দি সমস্ত 

পারমার্থিক ব্যাপাৰের ভার এই জাতি 
উপরেই স্তিন্ত। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র প্রণে- 
তারাও একবাক্যে ইন্ীকেই সমাজের 
শীর্ষস্থান প্রদান করিয়। “বর্ণানাম্ ব্রাহ্গণো।- 
হরু2” এই বাক্য বলির়। গিয়াছেন। 

_স্্রা্গণের শ্রেষ্ঠত্ব সন্কন্ধে মন্থ বলিতেছেন__ 

*মুখাছুত্ভুবা জজ দ্ধ,ঙ্গণপ্চৈব ধারণাৎ 

সর্ববগ্থৈবান্থী সর্গস্ত ধর্মতো ব্রাহ্মণ প্রভুঃ 

প্রাণের প্রাণ আত্মার টন্নতির গুরুভাঁর 
লইয়া লমাজের প্রভু হইয়া! আসিতেছেন । 
ক্ষত্রিয়গণ বাহুবলে ও-প্রয়ৌজনীয় অর্থা্দি 
সাহাব্যে, বৈশ্তগণ গবাদি পশুপালনে 

* এবং শুদ্রগণ ভৃত্যবৎ €সব। করিয়। ইহার 
এই মহদুদেশ্ট সাধনে সহকারী হইলেন 
আর ব্রাহ্গণও ভোগেচ্ছা বিমুথ হইয়া 

কেবল আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ 
পুর্বক সাধারণের মঙ্গলোদদেশে যাগযজ্ঞ, 

তপস্তাদদি ব্যাপারে নিরত রহিলেন। 

ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহ, বাজা শাসনা্দি 
ভার 'গ্রাপু হুইয়! ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ ও 
আজ্ঞানুসারে স্বীয় কর্তব্য পালন রূরিতে 
লাগিলেন । অন্ত বর্ণদ্বমও এইরপ ব্রাঙ্গ- 
ণের সর্ধাঙগীন প্রভৃতার বশবন্তী হইয়! 
্বীয় কর্তৃব্যে নিধুক্ত রছিলেন। সমাজ 
এইরূপ স্থযোগা ব্যক্তির নেতৃত্বে স্ন্দর 
ও স্ুচকুরূপে পরিচালিত হইম্স! নক 

ভূতানাম প্রাসিনঃ শ্রেষ্ট প্রানিন।ম বুদ্ধিীবিনঃ ূ প্রকাঁরেই উন্নতিলাভ করিতে লগল। 

বুদ্ধমত্হ্ নরা শ্রেষ্ঠ। নরেষু ব্রাহ্মণ।স্মতাঃ ॥” 

ইহার ভাবার্থ এই, ব্রহ্মার মুখ হইতে 
ব্রাঙ্গণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 

জন্ম সকল বর্ণের অগ্জে এরং তিনি বেদ 
ধারগ করেন বলিয়া ব্রাঙ্মণই সমুদয় 
হষ্টির ধর্্মপাসনে প্রভূ । ক্্পদার্থের 
মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ট, প্রাণী মধ্যে যাহাদের 

বুদ্ধি আছে তাহার শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবির 
“মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ আর সেই মানবগণের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ | 

এইরূপ শ্রেষ্ত্ব লাভ করিয়।, পার্থিৰ 
ভোগ লীলসা হইতে সদূরবর্তী থাকিয়া 
এই জাতি আধ্যাত্মিক তত্বের মানবের 

জজ 

| 
| 
ূ 

সমাজ মানেই এক একটী বিস্তৃত 
বাজ বিশেষ, প্লাজ্যের হ্যায় সমাজকেও 

অক্ষুন্ন ও সুশৃঙ্খল রাখিতে হইলে সামা- 
জিক শাসননীতি ও সেই নাতি পরিচালন 
জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন হয়, অন্যথা 

সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবশ্তস্তাবী হয়া 
পড়ে । ঝ্বাপ্শক্তি তৎ্কালে ক্ষত্রিয়গণের 

হস্তে থাকিলেও তীাহার।--ত্রাঙ্গণগণের 
আদেশে শাস্ত্রী বিধিব্যবস্থার পরিচালনে 
রাজশক্তির ও দগুণশাতির সম্যক পরি- 
চালনা করিতেন। ততকালে রাজ্য ও 
সমাজ উভয়ের শাসনভার এক ব্যক্ষির 
উপর ন্থস্ত খাকিত ; উন্ভয় ব্যাপার এক 

(১১) 
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| দগুনীতির অন্তণিহিত ছিল। তাহারা | উপস্থিত হইল। অবশেষে অতৃপ্ত হিন্দু 
জানিতেন সামাজিক উন্নতিই জাতীয় 
উষ্নতির মূল ভিত্তি আর ধর্মোন্নতিই 
সেই সামাজিক উন্নতির মুলভিত্তি ; 
স্মতরাং সমাজস্থ জন সাধারণের ধর্মোন্ন- 

তির দিকে- আত্মার উন্নতির দিকে ও 
তছুপযোগী বিধিব্যবস্থার পৰ্রচালনে 
তাহাদের ুতীক্ষ দৃষ্টি থাকিত, তাই 
সামাজিক বীতির সামান্ত ৯৮৭ 
গুরুতর 'রাজদণ্ড প্রযুক্ত হহত। এই 

রূপে হিন্দুরাজার রাজত্বে রাজশক্তি ও 
সামাজিক শাসন একত্রে কাধ্য করিম 

হিন্দুসমাজে সুশৃঙ্খল স্থাপন পূর্বক অব্যা- 
হত প্রভাবে, সমাজকে উন্নতির দিকে 
লইয়া! যাইতেছিল। ব্রাঙ্গণের নেতৃত্বে, 
হিন্দুরাজীর সুশাসনে হিন্দুমমাজ বিদ্যা 
বিজ্ঞান, শিল্প ' বাণিজ্য প্রভৃতি সকল 
প্রকারেই উন্নতির চরম সীম।র আরোহণ 
করিয়াছিল। সামাজিক কোন প্রকার 
বিশৃঙ্খলা, কোন প্রকার ব্যভিচার, কোন 
প্রকার গোৌলষোগ সমাজে প্রবেশ লাভ 
করিতে পারিত ন।। 

কালের বিচিত্র লীলা, কালবশে 
সকল বস্তরই পরিবর্তন অব্শ্রন্তাবী। 
প্রকৃতির এই সুদৃঢ় নিয়মের বশবর্তী 
হইয়! হিন্দুর সামাজিক ভাবেরও পরি- 
বর্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কালে 

ব্রাঙ্গণ গ্রভুত্ব, সমাজের বিরক্তিকর 

হইতে লাগিল। স্বাধীন চিন্তা, 
ভাব সমাজে প্রবেশ লাভ করিল । সমা- 

জের ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলেও রাজ- 
শক্তি, সমাজ শাসনের অনুকুল থাকায় 
একবারে ব্রাহ্মণ প্রভৃত্ব লোপ পাইল ন! 
বটে কিন্তু ব্রাঙ্ণ প্রতভৃত্ব অসহ্া বোধ 
হওয়ায় সমাজে সাধারণ অতৃপ্তি আসিয়! 

সপ পপ পপর ০ পা পপ 
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সমাজে নানাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হই! 
সমাজকে পীড়িত ও ছুর্দশাগ্রস্ত করিয়। 
ফেলিল, এবং সমাজশক্তি প্রবল হইয়া 
রাঁজশক্তিকেও নিস্তেজ করিয়া দিল। 
সমাজে বিবম ব্যাধি প্রবেশ করিল। 

. কিন্তু যেমন ব্যাধি হইলেই ওষধের 
ব্যধস্থা হয় ঞ্তদ্রপ সামাজিক বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হইলেই এক একজন সমাজ 
সংস্কারক কোঁথ হইতে আপিয়1 কার্ষ্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ধর্ম ও সমাজ 
সম্বন্ধে এই নিয়ম আবহমান কাল চলিয়! 
আসিতেছে । এই নিয়মে হিন্দুসমাজের 
এই বিশৃঙ্খলার সমর “বুদ্ধদেব” অবতীর্ণ " 
হইয়। অতৃপ্ত হিন্দুসমাজে তৃপ্তি আনয়নার্থ 
সমাজে পুর্ণ শান্তি স্থাপনার্থে বদ্ধপরিকর 
হইলেন। তাহার স্থাপিত বিধিব্যবস্থায়, 
সাম্যভাব, স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হহইয়! 
অনেকে ব্রাঙ্গণ প্রভুত্ব হইতে মুক্তিলাভ 
করিলেন । সমাজে আংশিক ভাবে শান্তি 

স্থাপিত হইল । ব্রাঙ্গণ কর্তৃত্ব অনে- 
কাংশে খর্ধ হইল কিন্তু একবারে নষ্ট 
হইল না| রাজশক্তিও এই সময়ে বৌদ্ধ 
নীতির সহিত মিলিত হওয়ায় সমাজে 

এই আচার ব্যবহার বিধিব্যবস্থ। প্রচলিত 
হইতে লাগিল, কিন্তু এখানেও কাল 
তাহার পরিবর্তন কাধ্য সাধনে বিরত 

হইল ন1। কাল বশে আবার সমাজে বৌদ্ধ 
ঝীতর ব্যভিচার ঘটিতে লাগিল, আবার 
ব্রাহ্মণ প্রভৃত্বের দিকে সমাজের ছৃষ্টি 
আকর্ষিত হইল। সমাজ একবার" 
ঠেকিয়! শিক্ষা পাইল ; সমাজ বেশ 
বুঝিল যে শাস্্রবিৎ দেবোপম ব্রাহ্মণ জাতি 
ভিন্ন সমাজের স্থুশাসন আলী নাই, 
জাতীয় উন্নতির আশ] নাই শাস্তির 
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রি হা 2... স্যার 

আশা নাই। তাই সমাজে আবার ব্রাহ্মণ 

প্রভৃতা স্থাপনের চেষ্টা হইতে লাগিল 
চারিদিকে আবার তক বিতকের, বাদান্- । 

ৰ বাদের বিরাট ব্যাপ।র আরম্ত হইল); 

“মহামতি শঙ্করাচার্য্যের যত্বে আবার 
সমাজে হিন্দুভাব স্থাপিত হইল; ব্রাহ্মণ 
গ্রভৃতা আবার দেখ! দিল। ৃ 

(কন্তু যাহা একবার ভাঙ্গে তীহা 

জোড়া দিলে কখনই পুর্বাবৎ হয় না। 
যে ব্রাক্গণ প্রভৃত্বে একবার আখাত 

লাগিল তাহ! হিন্দুসমাঁজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 

হইলেও পূর্ব অক্ষুপ্রভাবে পরিচালিত 
হইল না। বৌদ্ধধন্মে, সমাজে যে শ্বাধীন 

ভাব, যে সাম্য, যে ব্যভিচার প্রধেশলাভ 
করিয়াছিল, তাহা একবারে খিদুরিত 

হইল ন1) তবে রাজশক্তি, শাসন দণ্ড 
হিন্দুর হস্তে থাঁকার; ভক্তিতে বা ভয়ে 
আব।র সমাজে ব্রাহ্মণ প্রভৃতা স্থাপিত ও 
পরিচালিত হইতে লাগিল। কালবশে 

আবার ব্রাঙ্গণগণও স্বীয় কর্তব্যে অবহেলা 

করিয়! অনেকানেক ব্যভিচার অনাচার 

আনয়ন করিতে লাগিলেন ; ভোগবিল।- 

সের বশবন্তী হইয়া তাহারাঁও ধর্মের ভাত 
 ছধন্দাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; বাধ 
ব্যবস্থার নান। প্রকা্গ ব্যতিক্রম ঘটিতে 

লাগিল কিন্তু রাজশক্তি সতেজ থাকাক্ 
গ্রকাশ্ত ভাবে কেহই ব্রার্ষণ প্রভৃতা 
একবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে সাহসী 
হইল না। এইবুপে কিয়কাল অতি- 

বাহিত হইলে কাল বশে হিন্দুর স্বাধীনতা 
: সুর্ঘা অস্তমিত হইল, রাজশক্তি সামাজিক 
শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়! পড়িল ) হিন্দু: 
সমাজ বৈদেশিক বিধম্মীর অধীন হইল। 

পরাজিত জাতি অনেকাংশে বিজিত 
জাতির অনুকরণ করে, “এই সত্য ইতি- 

৮৩ 

হাসস্পষ্ঠতঃ ঘোষণ1 করিতেছে ॥ এই 
সত্যের বশবর্তী হইয়! হিন্দু সমাজ বৈদে- 
শিক বিজিত জাতির অনুকরণে বাগ্র 
হইল । আচার ব্যবহ!র, *।ভি নীতির ও 
পরিবর্তন লঞ্ষিত হইতে লাগিল । রাজ্য- 
শাসন 9 সমাজ শ!নন শ্বতন্ত্র ,হইজ 

প্ড়িল। বিশেষতঃ সমাজ শাননে রাজ- 
শক্তির সমবাম্ম না »থাকায় স্মানাজি $ 

বন্ধন, সামাৰিক প্রথা ও হামাজিক 
শাসন শিথলতর হইতে ক্তাগল। 

এপিকে ব্রাহ্মণগণও, লোভ পরধশ হইন! 
অনর্থের মূল অর্থের প্রয়াপী হইতে 
লাগিলেন এবং পরমার্থ চিন্তার পরি- 

বর্তে অর্থ চিন্তায় মনঃ-ংযোগ করিয়। 
স্বায় মান্য ব্রহ্মতেজ "ও সাধারণের 

শা ৯৯ এমা অর স্পা ও জা সদ ৩০০০৮ এ 

ভক্তির মূলে আঘাত করিতে * পাগি- 
লেন। এক কথায় *বিদেশীয় বিলাস 
গরায়ণ জাতির সংশ্রবে এই সময়েই 
হিন্দু সমাজে ও তাহার: নেতা ত্রাণ 
জাতির মধ্যেও এই বিলানিত। প্রবিষ্ট 

হইয়া হিন্দু সমাজকে অন্তঃসার শুন 
করিতে লাগিল। মানব যত আব্যাত্মিক 

জগতে অগ্রমর হইবে ততই পার্থিৰ ক্ষণ- 
ভঙ্গুর সুখ তাহার অকিঞ্ৎ কর বোধ 
হহবে, আর পক্ষান্তরে যতই পার্থিব স্থুথে 

আকৃষ্ট হইবে ততই আধ্যাত্মিক জগত 
হইতে খিচ্যুত হুইয়! পড়িবে, ততই 
তাহার মন অন্তর্গত হইতে বহির্জগতে 
আপিক। প্রাড়বে । এইব্প, অস্তজগত্বাপা 

দেবোপম ত্রান্ধণ জাতি বহিজগতের 

লোভ লালসার বশবস্তী হইয়--অবনতির 
দিকে-সর্বনাশের দিকে চালিত হইয়া, হিন্দু- 
সমাজকেও সেই দিকে চালিত করিতে 
লাগিলেন। যেরক্ষক সেই-যদি ভক্ষক 
হয় তাহ! হইলে আর মঙ্গল কোথার ? 
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উৎপত্তি, লয়, __ উৎপতি, লয়, উন্নতি অবনতি-_ | ধরনীশ্বরও নিয় অবনতি-- 
কালের বিচিত্র লীলা । জয়শ্রী নিয়ত 
চঞ্চল]; তিনি চিরদিন কাহারও প্রতি 
প্রসন্ন! থাঁকেন ন। 1 কালের এই বিচিত্র 
লীল! বশে ভূমগ্ডলের কত্ত জাতি উন্নতির 
উচ্চ চুক্রার় আরোহণ করিয়! আবার অব- 
মতির গতীর নীরে নিপতিত হইঢুতছে। 
এইরূপ একের অবনতি অন্টের উন্নতি 7 
একের পতন অন্তের অভ্যুত্থান সর্ব? 

সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যে গ্রাকৃতিক 
নিয়মে ভূমণ্ডলের কৃত জাতি উৎপন্ন 
হুইয়। উন্নত হইয়া আবার জলবিন্বেন ! 

'স্ঠায় অনস্ত কালসাগরে লীন হইয়াছে, 
| সেই নিয়মে এই ব্রাঙ্গণ জাতির প্রতৃত্ব« 
সমাজের নেতৃত্ব, 'অসীম তেজ-_-উৎ- 
| পন্ন, উন্নত হইয়। আবার কোথায় লীন 

কইয়া যাইতেন্ছে। চিরকাল ক্কি 
থাকে 11! 

এইরূপে বর্তমানে একদিকে ব্রাহ্মণ 
| গণ যেমন আচার ত্রষ্ট হইয়া, কর্তব্য 
 জলাগ্রপি দিয়া, €ভোগলালসার পরি- 
(তৃপ্তির জন্য শুদ্রের ম্নেচ্ছ যবনের 

পদাঁনত হইয়া নিজ, মান সন্ত্রম,নিজ 
অভিজাত্য নষ্ট করিয়। “মণিহারা | 

হুইক্নাছেন; (সেইরূপ শুদ্রাদি হীন বর্ণও 
স্বাধীন ভাবের সাম্যভাবের সবি 
ধ্বজ। উড়াইয়1, শিক্ষাভিমানে মত্ব হ্ইয়। 
সেই ত্রাঙ্গণ জাতির মস্তকে আরোহণ 

পূর্বক সমাজের নেতা হইত্তে, শাস্ত্রীয় 
ব্যবস্থা দিতে শাস্ত্রের টাকা করিতে আর 
পদে পদে সেই দৌোবোপম জাতির 

 লাঞ্ন। করিতে অগ্রসর হইত্েছেন। 
যে সমাজনেতা, ব্র্ণগুরু ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম 

তেজে দেব মানব, যঙক্ষরক্ষ কম্পিত 
হইতেন, বে অজ্ঙ্ষমমন্থার ভয়ে সসাগবা 

সমীরণ। 

ধরণীশ্বরও নিয়ত শঙ্কিত 'থাকিতেন | 
ধাহার দোবোপম গুনগ্রামে মুগ্ধ হইয়া 
শুদ্রগণ তৃত্যব্ সেবা করিয়। কৃতার্থ 

হইতেন আজ সেই ভ্রিলোক পুজ্য, বেদ- |. 
ধারণক্ষম ত্রাঙ্ছণ জাতির ব্রহ্গতেজ নির্বা. 

পিত, বেদাদি শান্ত্রালোচন। তিরোহিত 
এবং মান সম্ভ্রম দুরীভূত,হইয়া গিক়্াছে। 
অছো! বিপ্রি বিড়ম্বন। 

রাজা হীনপ্রতাপ হইলে যেমন 
প্রজাবর্গ স্বাধীন হইয়া” হ্থেচ্ছাঁচারী 
হইয়া রাজ্যমধ্যে নানাবিপ্রব আনিয়া 
ফেলে, রাজ্য নষ্ট করিয়া ফেলে, সেই 
পপ সম্াজরাজ্যেরও উপযুক্ত নেত! 
অভাবে ৰা নেতাব হীন প্রতাপে নানা- 

প্রকার ব্যভিচার, বিভ্রাট উপস্থিত 

হইয়া! সমাজকে একবারে অস্তঃসার শুন্ত 
করির। ফেলে । এই হিন্দুসমাজ- বর্ত- 
মানে এই জন্তই অধোগতির দিকে 
ধাবিত হইতেছে আর সামাজিক অব- 
নতিতেই জাতীয় অবনতি ঘটিতেছে । 

পুরাকালে ব্রাঙ্গণগণের অর্থাদি 
। অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি 

ছিল না, গ্াবশ্তাকও হইত না। যাগ 
যজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্যের “ও 

প্রাণ ধারণের উপযোগী অর্থাদির সাহাধ্য 
তাহারা রাজন্তবর্গের নিকট হইতে 

আদেশ করিবামাত্রই প্রাপ্ত হইতেন ॥ 
তাহারা যে মানব হিতকর গুরুতর: 
কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার জঙ্ক 
অর্থদানে সর্বদা সকলেই মুক্তহস্ত থাকি- 
তেন্ন। অতি পুরাকালের কথা ছাড়িয়া 

দিয়! তৎপরবন্তীকালেও এমন কি যবন 
অধিকারকালেও ব্রাহ্মণগণের জীবিকার 
জন্ত অধ্যাপনাদির জদ্ঠ অর্থ সাহায্য 
করিতে, ভূষিদান, করিতে রার্জামধত্রেই, 
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ধনীমাত্রেই? ভূম্বামীমাত্রেই উদ্যোগী হই- 
তেন। কিন্ত এখন ব্রাহ্গণেরও আর 
সে সকল গুরুতর কার্যে মতি গতি 
বেদাদিশান্ত্রে অভিজ্ঞতা, সেরপ স্বধর্মম- 
নিষ্ঠা, কর্তবানিষ্ঠা নাই পুর্বে ধনীগণ 
যে উদ্দেশ্তে ক্রাঙ্গণকে অর্থাদি দ্বার! 
নিয়ত সাহাধ্া করিতেন, বর্তমানে যদ্দি 
তাহাদের সেই উদ্দোশ্টা সংলাধিত হইত 
তাহা হইলে কখনই তাহারা অর্থ 
সাহায্যে পশ্চাদপদ হইতেন নাঁ। পুর্বব- 
ভৃস্বামী বা রাজপ্রদত্ত বুক্ডিভোগী ব্রাহ্মণ- 
গণ আজিও 'সেই বৃত্তি ভোগ করিয়া! 
আমিতেছেন কিন্তু যে মহথ্কার্য্যের 

জন্ যে সাদৃশ্তের নিমিত্ত তাহারা সেই 
বৃন্তি প্রাপ্ত হন্ন তৎসাধনার্থ তাহার! 
কিছু চেষ্টা করেন না অথবা তং- 
ংসাধনে ক্ষমতা! তাহাদের আদে নাই । 

এরূপস্থলে তাহারা কি জন্য, কেমন 

করিয়া, কোন্মুখে সাহায্য প্রার্থন! 
করিতে পারেন। তাহাদের ব্যভিচার, 
অনাচার দেখিয়াই অন্তান্ত বর্ণ তাহা- 
দের উপযুক্ত মান্ত দিতে বা অর্থাদি 
সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন না। 
ব্রাহ্গণগণ সেই জন্তই বর্তমানে জীবি 
কার জন্ত, ভোগ্লালসা তৃপ্তির জন্য 

নিজের মান সন্তরম নষ্ট করিয়াও 
শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন, 
শৃত্রের প্রভূত্ব সহ করিতেছেন আর 

সকল বিষয়েই শুত্রের প্রত্যাশী হই! 
রহিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণজাতির ঈদৃশ শোচনীয় অধো- 
গতিই ধন্মপ্রাণ হিন্দুসমাজের অবন্থতির 
কারণ, আর সামাজিক অবনতিই 
জাতীয় অবনতির মুল। এক্ষণে এই 
অধঃপতিত হিন্দুসমাজকে এই দুর্দশা গ্রস্ত 
হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে 
সমাজে, সেই আবহমানকণ?ল প্রচলিত 

খু 

ব্রাহ্মণ প্রভৃতা গ্ুনঃস্থাপিত* হওয়া 

সর্বতোভারে বিধেয়। যদি ক্রাহ্মণগণ 
পূর্বগৌরব স্মরণ করিয়া অ!পনাদের 
শোচনীয় বর্তমান অবস্থা হৃদয়ঙগম করিয়! 
ভোগ বিলাসিতা পরিত্যাগপুর্ধক আবার 

 ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মতেজ অৰলম্বন্ন করিতে 

[বদ্ধপরিকর হন যদি তাহার। মানব হিতে 
 সর্বপ্রাণিহিতে রত হইয়া আবার স্বীয় 
, কর্তব্যে নিরত হুন তাহা হুইলে ভগ- 

বানের কৃপায় জীবিক1' নির্বাহের জন্য 
. তাহাদিগকে কখনই 

তুচ্ছ, হেয় ও নিষিদ্ধ বৃত্তি অবলঘ্বুন করিতে 
৷ হয় না। 

জীবিত আছেন, এখনও হিন্দুর হিন্দত্ব লুপ্ত 
ই হুয় নাই, এখনও পবিত্র আধ্যশোণিত 
হিন্দুর শীরায় প্রবাহিত হুইতেছে। এই 

মহাআ্সাগণের সমবেত চেষ্টায় এই মহছু- 
| দ্বেম্ত সাধনে অগ্রসর হইলে ভগবান্ 

| নিশ্চয়ই সহায় হইবেন । 

এই সকল অতি 

এখনও অনেক ধ্্শপ্রাণ হিন্দু 

ভারত-গগণে 

আবার হিন্দুর স্ুথনুর্য্য উদিত হইবে, 
আবার সনাতন আধ্যধর্্মের জয় নিনাদে 
বন্ুদ্ধরা "পরিপূর্ণ হবে-আবার হিন্দু 
জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে । 



॥ সমীরণ ৃ 

উপহার । 

কি আছে ভূবনে বল, ভালবেসে কখনও, 
হেন সুখ-শোভা-সার পুরে ন। মনের সাধ, 

*ও পদ যুগলে দেব! বিরহ বেদনানলে 
দিব তাই উপহার; , ,. ভাঙ্গে পিরীতের বাধ । 
সন্ত কুয়াষ! ঢাকা, "| * কি এক কামনা রয়, 
মলয়--গরল মাথা, , ব্যাপি সদ1 হিরদয়, 
ফোকিলের গীতি শুধু জগতের প্রতি কাজে 
অব্যক্ত অসার ছবি ; সঙ্গ! অপুর্ণত৷ ভাসা, 

অলীক বর্ণন। শুধু, একটা মানস প্রাণে, 
মূর্খ কবি কল্পনার । কখনে। পুরে না আশা । 

ধক্সণীর প্রতি ধারা, 

'শশীতে কলঙ্ক-কালি, কেবলই ছুঃখ ময়, 
লেখা আছে রাহু-গ্রাস, নিরাশার তগ্তনীরে, 

ফুটন্ত কুসুমে শুধু সতত পরাণ দ'য়। 
অনঙ্খ কীটের বাস তবে 7-- 
মৃণাল কণ্টক স্বরে, কি আছে ভুবনে আর, 
নলিনী নিহারৈ মরে, দিব তাই উপহার, 
কুমুদী শুকায় দিনে; : “প্রাণের আরাধ্য দেব!” 

উপবন শ্তামিকায়, চিযনীর যে নয়নে, 
উপ্ণাস প্রকুতি জাগে) লও তবে ১-- 

কি যেনকি ভাব তার়। শোক নীর উপহার 
দিতেছি তব চরণে। 



8. ও হিন্দুমহিলা। | 

*.. প্পুরারহং শরদ: শত্রমানা 
দোষা বসন্তে । রুষদসে। জরয়ংতীত | 

মিনতি শ্রিয়ং জরিম। তনুন।মপৃয 
নুগতীবৃষণে। জগমুুও ॥ ২ চ 

ধখেদ, ১ম, ১৭৭ স্ত্ত। 

ভগবতী লোপামুদ্রা মহর্ষি ভগ- 
বান অগন্ত্যের ভাগ্য গগনের জলস্ত 

জ্যোতিঃ 3- তাহার অতিমানুষ ভয়াবহ 
শবসাধনের আগা মহীয়সী শক্তি। যে 
শক্তির প্রভাবে তিনি গঙ্গাদ্বার হইতে 
কন্তা কুমারিক পধ্যন্ত রাক্ষসশুন্ত 
করিয়াছিলেন, যে শক্তির সাহায্যে তদা- 

নীস্তন আর্য ভারতকে দন্্যদিগের গ্রাস 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ভগবতী 
লোপামুদ্রা সেই মহীয়সী শক্তির আধার । 
ভারতীয় আর্য সভ্যতার আদিমকালে 

এগ বিশ্ববন্দনীয়! দেবী আবিভূঁত হুইয়া- 
ছিলেন । যৎ্ক্াালে আর্ধ্যাবর্তেরও সকল 

স্থানে আধ্য প্রভূত অপ্রতিহত হইতে 
পারে নাই, শ্রতর্বা ও ত্রব্শ্ব, যযাতি ও 
ব্রসদন্থ্য প্রভৃতি নরপতিগণ যৎ্শগালে 

আধ্যাবর্তের স্থানে স্থানে বিরাট হিন্দব- 

রাজ্যের ভিন্তিশিলা স্থাপন করিতে- 

ছিলেন, ভগবতী তলোপামুদ্রা ঘমেই সময়ে 

বিদর্ভ রাজবংশে উদ্ভুত হয়েন। তাহার 
জন্ম সম্বন্ধে মহাভারতে এই অপুর্ব 
*আখ্যারিক। প্রকটিত আছে। 

একদা মহর্ষি অগন্ত্য একটী বিবর 
মধ্যে কতকগুলি মানবকে অধোমুখে 
লম্বমান দথিতে পাইয়া সবিস্ময়ে তাহা" 
দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে 

৭ পসরা রহ মর পপ সে আচ সপ 

হিন্দুমহিলা। 
লোপামুড্রা । 

৮৭ 
৮. ৯. আপি এ পিপল * আপ শত ৭ এও শপ থাপ পপ 

তাহারা বিষগ্রভাবে উত্তর করিলেন, 

“আমর! তোমার পিতৃলোক ; সন্তানার্থী 
হইয়া! এই গর্ভ মধ্যে লম্ঘমান রহিয়াছি। 

* হে পুত্র অগন্ত্য ! তুমি যদি আমাদিগের 
উত্তম অপত্য উত্পাদন কর, তাহা! 

হইলে আমরা এই যাতনা হইতে মুক্তি- 
লাভ করিতে পারিশ।” 

* সত্যধর্্মপরায়ণ তেজন্বী অগন্ত্য কহি- 
লেন, “হে পিতৃগণ ! আমি আপনাদের 
এই বাসনা পুর্ণ করিব। আপনারা 
মনোছঃখ দূর করুন|” “এতদিন অগন্ত্য 
দারপরিগ্রহের বিষয় একবারও চিন্তা 
করেন নাই, কিসে আর্য সম্তানগণের 
ছুঃখ দুর হয়, কিসে আধ্যাবর্ত দানবশৃন্তয 
ও নিষ্ণ্টক হয়, এতদিন তাহার ইহাই 
একমাত্র ধ্যান ছিল। দেই জন্য তিনি 
খধি হইয়াও ক্ষত্রিয়বীরের হ্যায় সর্ব্বদ! 
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিতেন, ব্রাঙ্গণ 

হইয়াঁও নিরন্তর দানবমেধ যজ্ঞ করি- 
তেন। তাহার সেই মহতী শবসাধন! 
অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। 
অনেক রাক্ষসরাজা নিপতিত হুই- 
যাছে। তিনি এখন ইন্দ্রের স্ততি করিয়া 
বলিতেছেন £ 

“সন তা ত ইংদ্র নব আগু: 

সহে] নভোহবিরণ।র পুব্বাঁঃ। 
ভিনৎপরে ন ভিদে! অদেবা 

নমো বধরদেবন্ত পীয়োঃ ॥” 

হে ইন্দ্র! নব্য খষিগণ তোমার সনা- 
তন প্রসিদ্ধ বীরকর্শের স্ততি করে, তুমি 

. অনেক হিংসকর্দিগকে সংগ্রাম নিবারণের 



৮৮ | 

জন্ত বিনাশ করিয়া । তুমি দেবরহিত 
বিপক্ষ নগর সকল ভেদ করিয়াছ এবং 
দেব রহিত শক্রর অস্ত্র নত করিয়াছ। * 

এখন বিন্ধ্যাচল প্রর্ভৃতি প্রদেশে যে 
সকল দন্য আছে, ক্রষে তাহাদিগের 

বিনাশ্ব করিলে চলিবে ১ এক্ষণে পিতৃ: 
পুরুষগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ব সস্তা 
নোৎ্পান্নন একাস্ড আবশ্তক, অতএব * 
দারপরিগ্রন্থ করিতে হুইবে। , কিন্ত তিনি 
আপনি * যে, পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ 
করিতে পারেন, এত্বাদৃশী স্ত্রী দেখিতে , 
পাইলেন না। ইনার পরধে যে প্রাণীর 

যেধযে অঙ্গ প্রত্ঙ্গ স্থন্দর, সেই সেই 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মূনে সংগ্রহ পূর্বক 
তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একরুটী কন্ত। 
নিশ্মীণ করিলেন । তৎ্কালে বিদর্ভাধি- 

পতি পুজ্রের নিমি্ত তপস্তা| করিত- 
ছিলেন, মহাতপন্বী অগস্ত্য মুনি আপ, 
নার নিমিত্ত নির্মিত দেই কন্তাটা 
বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। সেই 
উভানন] ন্ুভগা 'কম্তা রাজগৃহছে জন্ম 

গ্রহণ করিয়! স্বীয় শরীর-সৌন্দর্য্যে সৌদা- 
মিনীর স্তায় কান্তিমতী হইয়া বর্ধিত 
হইতে লাগিল। বৈদর্ভ মহীাপাল কন্ত। 
জন্মিয়াছে দেখিয়া অতিশয় হর্ষ মহুকারে 
দ্বিজাতিদিগরকে তাহা বিজ্ঞাপন করি- 
লেন। দ্বিজগণ এ কন্তার নাম €লাপা” 
মুদ্রা রাখিলেন । 

এই বিবরণ পাঠ করিলে সহসা 
বিশ্বা করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্ত 
ভূতভাবন মহাত্মা মুনিগণের অদ্ভুত ষোগ- 

বলের বিষন্ঘ তাপরিয্া দেখিলে তাহাদের 
কোন ক্ৃর্য্যই' অবিশ্বান্ত বলা যার ন1। 
যিনি যহর্ষি অগস্ত্যের এই কার্যে আস্থ। 

* শ্রীযুক্ত জেশচন্্ দত্ত জছোলয়ের অনুবাদ । 

সমীরণ | 

স্বাপন করিতে অনিচ্ছুক, তিনি অন্ততঃ 
ইহাঁও বিশ্বাম করিতে পারেন যে, বিদর্ড- 
রাজ সম্তানের নিমিত্ত মহাত্মা অগস্ত্যের 
পুজা করিয় তাহার বরে সেই লোক- 
ললামভূতা কন্তারত্ব লান্ড করিয়াছিলেন । 
সে যাহা হইক, জগতের প্রধান এগ্রধান 
প্রাচীন রমণীগপের উৎপত্তি এইরূপ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কি প্রচ, কি 

প্রতীঢ্য উভয় জগতেরই পৌরাণিক 
গাথা সকল এইরূপ একই সবে বাধা । 

অন্ুপমন্ধপলাবণ্যবত্তী গুভলচক্ষণা 
লোপামুদ্ত্া পাকশিখা ও সলিলস্থ উৎ* : 
পলিনীত্ব স্তার় আশু বর্দমানা হইতে : 
লাগিলেন । ক্রমে তিনি যৌবনাবস্থাক় 
উপনীত হইলে উত্রুষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত : 
এক শত কন্তা ও এক শত দাসী তাহায় 
বশবস্তিনী হইঘ। পন্িচর্যা করিতে । 

' গাগিল। উচ্চ বাজকুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া উপাদেয় বিলাসভোগে লালিত 

হইয়া! ঘষে যৌবন বয়সে ললনাগণ কেবল 
প্রণয়চিস্তাততেই নিমগ্জা থাকেন, রাজ- | 

ক্লুমারী লোপাখুন্ত্রা সেই বয়সে 'একমাত্র 
ধর্দানুষ্ঠানেছ ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার 
সচ্চরিত্র্য, সদাচরণ ও সুশীলতায় তদীগ 
পিত। ও স্বজনগণ সর্বদাই পদ্ম সন্তোষ 
লাভ করিততন। ধার্দিকার অগ্রগণ্য? 
সেই তক্ষণীর তপঃশুদ্ধ দেহ হইতে এমনই 
তেজংপুঞ্জ বিস্ফুবিত হইত যে, তাহাকে 
লাভ করিষার নিমিত্ত অনেক রাজা 

লালায়িত হইলেও ভক্মে কেহ তাহায় | 
সম্মধীন হইতে পারিত সা। লোপ: 
ঘুদ্রার পিত1 তাহাকে তক্রপ শিলাচার 
ঙম্পন্ন ও যুতী দেখিয়া মমে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন “ঈবৃশী কন্ত1'কাহাকে 
প্রদূ্ন কছ্ি ।* ৰা 



র্.  চুনার | 

- মহর্ষি অগন্তের সময়ে আধ্যজাতি 
প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হইলেও বর্ণভেদ 
বা জাতিভেদের কোন নিদর্শনই তাৎ- 
কানশিক কোন বৃত্তান্তে দেখা যায় না। 

1 'ধণ্বেদে অগন্তযরচিত যতগুলি সুক্ত 
আছে, প্রায় তৎসমুদায়েই “রাজা” 
“প্রজা”, “্যজমান”, “্অধ্যমুর্য” প্রভৃতি 
শবের বাহুল্য দুষ্ট হয়, পকিস্ত তাহার 
'কোনটীতেই “ব্রাহ্মণ”, “ক্ষত্রিয়” প্বৈগ্ঠ" 
গ্রভৃভি শব্ষের উল্লেখ নাই। এরূপ 
হইলেও তৎ্কালে খধিকুল ও রাঁজকুল 
যে পথক পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহার বিস্তর প্রমাঁণ প্রকটিত 
আছে । €সই সকল খধি অনেকস্থলে 

বটি 

॥ ৮৯ | 

রাজকন্তাগণের পাণিগ্রহণ করিতেন । 

ইহার বহুল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে "পারে, 
তন্মধ্যে কপিল জননী ভগবতী দেবহতি 
ও অগস্তয-বনিতা লোপামুদ্রা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সেই সকল লোকবিক্রুতা 
মহিলাগণের বৃত্বীস্ত আলোচন! কুরিলে 
জানা ,ষায় যে, তদানীস্তন নৃপতিগণ 

খধিপিগের সহিত কন্ঠার বিবাহ, অধিক- 
তর সম্মান্কর বলিম। বিবেচন। করি- 
তেন । হিন্দুসমাজে জাতিভেদ দৃঢ়ভিত্তির 
উপর স্তস্ত হইলেও প্র প্রথা বহুকাল 

প্র্ধ্যস্ত অক্ষুপ্ণ ছিল,_-এমন কি পাওব- 
দিগেরও সময়ে ইহার অল্প বিস্তর অস্তিত্ব 
লক্ষিত হয়। ক্রমশঃ 

চুনার। 

(২) 

, আচাধ্যকৃপ।-__আঁজ অগ্রহায়ণ 
মাসের ২রা তারিখ * | শুনিলাম,চুনারে 
আজ বড় সমারোহ--আচার্য্যকুপের অন্ন- 

কুটের মেল!। অন্নকূট উপলক্ষে ৬বৃন্নাবনে 
মহাসমারোহ হয়) চক্ষে না দেখিলে 
সে আনন্দ অনুভূত হয় না। কলিকাতা 
সহরে বাগবাজারে মদনমোহনের বাটা- 
তেও কম সমারোহ হয়না । মনে বড় 

| সাধ ছিল, এবার বুন্দাবনধামে অন্নকুট 
| *দেখিয়1 চক্ষু সার্থক করিব কিন্তু কার্য) 
] গতিকে ' তাহ! ঘটিয়! উঠে নাই, চুনারে 

,* বুন্দাবনে ও কলিকাতায় ,৩র। কান্তিক 

অল্পকূট হইয়া গিয়াছে, চুনারে কিস্ত অগ্রহায়ণ 
7] মাসে এই মলা হয়। 

থাকিয়াই মনে মনে আজ সে দৃশ্য 
অনুভব করিয়া লইতে হইবে । মন বড় 

খারাপ । সর্বদাই যেন বোধ হইতেছে__- 

কি করি, কোথায় যাই, কোথা গেল মন, 

হারায়েছি যেন চিরঠয তনের ধন। 

বেল! ৩ট1 বাঞ্জিল, আমি ও আরও 

জন ছয় বাঙ্গালী- বাবু মিলিয়৷ মেলা! 

দেখিতে চলিলাম। দূর হইতেই মেলার 
গোলমাল শুনা গেল, নিকটে গিয়! 

দেখি, এ সকল স্থানের পক্ষে মেলাটা 
নিতান্ত ছোট নয়। একার ভিড় হইয়াছে 

খুব, তারপর মানষের, জনতা । যত 

খোট্টা ও মাড়োরারী লইয়াই মেল! । 
| যে বাটার ভিতর আচার্ধ্যকূপ আছে, 

(১২) 



৯০. সমীরণ। 

তাহারই বহিঃপ্রাঙ্গণে মেল! বসিয়াছে। 
ঘ্বতপরু ভ্রব্যাদদির দোকানই অধিক, 
শীকসবজী তরকারী প্রভৃতিও প্রচুর 
পরিমাণে বিক্রিত হইতেছে ; মনিহারী, 
খেলানা, ম'টার জিনিষ, বাসন প্রভৃতি 
অন্তান্ত দ্রব্যাদিরও অভাব নাই। লোক 
জমিয়াঁছে প্রায় আড়াই হাজার । গুনি- 
লাম রাত্রিকালে আরও লোক হইবে। ' 
মেল! তিন দিন থাকে । এই তিনরাত্রি 
অনবরত 'জুয়া খেল! চলে । এলাহাবাদ, 
মির্জাপুর, কাশীধাম্ প্রভৃতি অনেক 
অনেক স্থান হইতে জুয়ারীগণ জুফা 
থেলিতে আসিয়াছে । দেশের লোকের 
তকথাই নাই। সমস্ত দিন পরিশ্রমে 
যে যাহ! উপার্জন করে, রাত্রিকালে জুয়া 
খেলাতেই তাহা! নষ্ট করে, তারপর 
কপর্দাকশূন্ত অবস্থাতে ভিক্ষা করে। 
প্রমাণ হাতে হাতে দেখিলাম। এ তিন 
দিন ভদ্র ও বাঁবুবেশধারী অনেক ভিক্ষা- 
ঘর আমদানী । ইহাদের অনেকেই 
বদ্মায়েস্ লোৌক ; সুবিধা পাইলে ছলে, 
বলে, কৌশলে ঘিরীহ লোকের নিকট 
হইতে যাহ! কিছু পায়, আদায় করিতেও 
ইহার] বিরভ নহে। গবর্ণমেন্ট হইতে 
এ তিন রাত্রি জুয়ারীগণ জুয়া খেলিতে 
আদেশ প্রাপ্ত হয়। | 

বাটীথানি সুন্দর; স্থানে স্থানে প্রস্তর- 
ময় মুস্তি স্থাপিত, চতুর্দিকে বাগান, ছইটা 
বেশ পুক্ষরিনীও আছে । এসকল দেশের 
পক্ষে এ পুষ্ষরিণী দেখিবার উপযুক্ত বটে; 
বাঁধান ঘাটও আছে। পুফষরিণীতে মতন 
ধরা বা বাগানের পুষ্পচয়ণ প্রভৃতি 

নিষিদ্ধ। বাহিরের প্রাঙ্গণে একটা ধর্মশাল! 
আছে। তথায় অনেক অতিথিও পাকাদি 
কার্ধ্য সমাধা 'করিতেছেন, দেখিলাম । - 

বেল! প্রায় ৫টার সময় একটীদল . 
ভর্জন গাহিয়া গেল) এটীও অন্নকূট 
উৎসবের একটা অঙ্গ ৷ রান্রিকালে সমস্ত 
রাত্রিই প্রায় ভজন গীত হয়। শুনিতে 
মন্দ নহে। ' 

শুন। যায়, পুর্বকালে দক্ষিণদেশে 
পুরুষোত্তম ভট্ট নামে এক সাধু ছিলেন । 
ব্রহ্মদর্শন লা প্রত্যক্ষ করিবার মানসে 
তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। নির্বিত্রে 
যজ্ঞ সমাপিত হইলে দৈববাণী হয় যে, 
স্বয়ং ব্রঙ্গ নরদেহে তাহার বংশে জন্ম 
গ্রহণ করিবেন। শ্রীবল্পভাচার্যয স্বামী 
নামক প্র বংশের জনৈক ব্যক্তি কাশী- 
ধামে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছু- 
কাল পরে তীর্থ দর্শনেচ্ছা প্রবল হওয়ায় 
সন্ত্ীক তিনি তীর্থ পরিদর্শনে বহির্গত 
হয়েন। স্ত্রীর্তাহার তত্কালে পূর্ণ গর্ভ- 
বতী। চুনারে আসিয়া! পথিমধ্যে উপ- 
রোক্ত কূপের নিকট তাহার স্ত্রী একটী 
সর্ব স্থলক্ষণাক্রাস্ত সন্তান প্রসব করি- 
লেন। নবজাত শিশু সন্তান সমভি- 

ব্যাহারে পরিভ্রমণ অসাধ্য ও অন্ুচিত- 

জ্ঞানে বন্জভাচার্য্য সগ্ভোজাত শিশুকে 

উক্ত কুপের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া 
গম্তব্যপথে পুনরায় চলিলেন। তীর্থাদি 
পরিদর্শনে তাহাদের অনেক দিন কাটিল; 
তৎপরে গৃহ প্রত্যাগমনকালে উক্ত 
কুপের নিকট পহুছিয় তাঁহার! দেখেন : 
যে, কুপ সন্গিধানে জনৈক পুরুষ একটা 
স্ূনূর বালক কোলে লইয়। বসিয়া ॥ 
আছেন । সমীপস্থ হইবামাত্রেই পুরুষরা 
বল্পভাচার্য্যের স্ত্রীর ক্রোড়ে বালকটীকে 
সমর্পণ করিয়া কহিলেন এই তোমার 
সেই সগ্ভোজাত কুপনিক্ষি্ধ শিশু. 
সম্তানকে লও। এই বলিয়া তিনি 

৪ 
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কোথায় অস্তহিত হইলেন, আর দেখা 
গেল না। এঁ বালককে স্বয়ং ব্রথজ্ঞালে, 
বল্লপভা চার্ধ্য তাঁহার নাম রাখিলেন-__বিট্টরল 
নাথ )? আর কূপের নিকট তাহার আদি- 
শাদি স্থাপন করিলেন। সর্বশুদ্ধ ইহার 
৭টা গদি ৬ কাঁশীধামে ও অন্যান্য 
্বানেও ইহার গদী, আছে। তাহারই 
ংশধরগণ এই বাটা, বাগান, ধর্মমশশলা 

প্রভৃতি নিম্মীণ করাইয়! দিয়াছেন এবং 
*কুপটী প্রস্তরময় করিয়া! নাম দিয়াছেন 
আচার্যকৃপ*। শ্রাবণমালেক্:প্রাতি, রবি- 
বারে এখানে মেল! হয়। দ্বানের জন্থ 

অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। আর 
অন্কূটের সময় প্রতি বদর যেরূপ 
মেল! হয়, তাহাঁর আভাস ত পাঠকগণ 
পুর্ববেই পাইয়াছেন। 

গঙ্গেশ্বরনাথ 1---এক্ষণে যে স্বানে 

গঙ্গেশ্বরনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, শুন! 
যায়, বহুদিন. পুর্বে তথায় একটা মৃত্তিক 
স্তুপ মাত্র ছিল। এক সময় বচ্চাঁয় গঙ্গার 
জল বৃদ্ধি -হওয়ায় উক্ত স্তপ জলমগ্ন 

থাকে । মুতিকা স্তপের ভিতর শিব- 
লিঙ্গ বর্তমান ও তাহাকে লইয়! পঞ্চ- 
দেবের সহিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে বলিয়া! স্বপ্র-যোগে এক বাক্তি আদিষ্ট 
হন। তিনি উক্ত শিবলিঙ্গ উত্তোলনের 
ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু বহুদূর পর্য্যস্ত 
সৃত্তিকা খনন করিলেও শিবলিঙ্গের অস্ত 
পাওয়া গেল না। বাধ্য হইয়া তিনি 
তখন সেই স্থানেই মন্দির নির্মান করা- 

“ইয়া দ্িলেন। গঙ্গার জল বৃদ্ধি হেতু 
শিবলিঙ্গ প্রকাশ হওয়ায় নাম হইল_- 
হি 

হিন্দুধর্মের পরম শক্র, হিন্ছদেবদেী 
ববন বাদসাহু আরংজীব চুনারে আপি- 

যাই গঞ্গেশ্বরনাথের ধ্বংশ সাধনে রুতযত্ব 
হয়েন কিন্ত বিফল মনোরথ হইয়া “য 

_ পলায়তি, স জীবতি” বাকোর সার্থকন্ডা 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন । মৃত্তিকার ভিগ্তর 

হইতে শিবলিঙ্গ উত্তোলনের জন্য তিনি 
অন্রচরবর্গকে আদেশ দিলেন কিস্ত,কোন 

ক্রমেই, কেহ উহা উঠাইতে পারিল ন! 
 দ্বেখিয়া অবশেষে মুদগর প্রহারে উক্ত মুক্তি. 

ভগ্ন করিতে, আদেশ দিলেন। শিবলিঙের 
মন্তকে সবলে আঘাত করিতে লাগি- 
লেন। এ আবার কি ! প্রস্তরের ভিতর 
হইতে, কধির নির্গত হয় যে! সকলেই 
বিন্মিত ও স্তস্তিত। কিন্তু তাই বলিয়! 

প্রহারে বিরাম দিলে চলিবে কেন? 
এক পক্ষে সম্রাটের আদেশ পালন, 
পক্ষান্তরে কাফের হিন্দুর দেব-মুত্তি 

ংসে ধন্মার্জন। আঘাত করিবার 
জন্য যবন অন্ুচরগণ উখিতহস্ত কিন্ত 
আর কাহাকেও প্রহার করিতে হইল না, 
হস্তের মুদগর হস্তেই রহিল। অকন্মাৎ 
মন্দিরের ভিতর ভৈরব মুর্তি আবিভূতি 
হইয়। ভয়ানক বিভীষিক প্রদর্শন করিতে 
লাগিল। আরংজেব প্রস্থান করিলেন, 
অনুচরবর্গও তাহার অনুসরণ করিয়া 
জীবন রক্ষা! করিল। 

চক্রদেবীর স্থটন :-_ইহারও 
মন্দির গঙ্গেশ্বরনাথের মন্দিরের নিকট । | 

মন্দিরের ভিতর একখানি চক্র আঁছে, 
তাহাঁতেই চতক্রদেবীর আবি9ভাঁব আছে 
বলিয়! লোকের বিশ্বাম। গঙ্গেশ্বরনাথের 
মূর্তির সহিতই মৃত্তিকার অভ্যন্তরে এই 
চক্রখানি ছিল। | 

কথিত আছে, জনৈধ ব্রাঙ্গণ অত্ন্ত |. 
মুর্খ ছিল বলিয়! মনের ক্ষোভে সে 
চক্রদেবীর নিকট হত্য। দেয়। ুর্ধযা- 



_ম্তের পর চক্রদেবীর স্থানের নীচে দণ্ডাঁয়- 
মান প্লাকিতে তাহার প্রতি আদেশ 
হইয়াছিল। আঁদেশমত সন্ধ্যার সময় 
সে তথায় দাঁড়াইয়া! আছে, একটা বৃদ্ধার 
রূপ ধারণ করিয়া চক্রদেবী তথায় 
আসিয়া ব্রাঙ্গণের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, 
করিঙগেন, ব্রাঙ্গণেরও দিব্যচক্ষু উন্মিলিত 
হইল । “ম। নিষাদ ত্বযগমঃ শাশ্বতীসমাঃ__ 
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মাবধী কাম 
মোহিতঃ% বাক্য উচ্চারিত হুইয়! বান্ী- 
কির কবি হওয়ার স্তটুর ইনিও তৎক্ষণাৎ 
 শান্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন । আরও 

শুনা যায় যে, সময়ে সময়ে চক্রদেবীর 

স্থান হইতে বৎস লইয়! একটী গাভী 
নির্গত হইত কিন্তকি কারণে জানি না, 
এক সময়ে জনৈক কায়স্থ উক্ত চক্রের 
উপর মদিরা ঢলিয়! দিয়ছিল, সেই 
অবধি কেহ আর উক্ত গাভীকে নির্গত 

হইতে দেখে নাই। 

রোজ ব৷ ইঞ্নারতশাহী মকা। 
মদিনা- বাদশাহ ফরখসাহার রাজত্ব- 
কালে জনৈক মুসলমান তাহাদের মহা- 
তীর্থ মক্কা মদিনার একটা নক্সা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পরম পবিত্র সামগ্রী 
জ্ঞানে তিনি উহা সিন্দগুকের ভিতর 
রাখিয়া চুনার গড়ের পুরাতন নীম- 
গারদ ঘরে বন্ধ করিয়। রাখেন, ও সেই- 
থানে ইমানের চবুৃতর বা বেদী নির্মীণ 
করাইয়। দেওয়। হয়; 
নক্সা নীমগারদ ঘরেই ছিল। ইংরাজগণ 
যখন কেল্লার সহিত সাধারণের সম্পর্ক 
উঠাইয়! দিলেন মির্জ। সাউদ নামক এক 
ব্যক্তি সেই সময় উক্ত সিন্দুকটা আনাইয়া 
বর্তমান মসজিদ. নিশ্মীণ করাইয়া! তাহার 

এতাবৎকাঁল এ 

সমীরণ। | 

ভিতর রাখিয়া! দিয়াছেন । মুসলমান- 
গণের এটা পবিত্র দৃশ্া । 

ভর্তরীনাথের স্থান |__হিন্দু- 
'শান্ত্রের আর্দি হইতে যে দেব দাঁনবে, 
বিরোধ শুনিয়া আসিতেছি, কোনকালে 
কি তাহার বিরাম নাই ! পুর্ণ শাস্তি কি 
সৌরজগতে একদিনের জন্তও বিরাঁজমাঁন 
থাকিতে নাই। এই ঘোর কলিতে 
দেবাদির মাহাত্ম্য ষে পরিমাণে হীনবল 
দেখা যায়, দেবছেষীগণের দৌরাত্ম্যও সেই 
পরিমাণে প্রবল বলিয়া বোধ হইতেছে । 
আর কিছু.না হউক, পুরাঁণ বর্ণিত ভীষণ- 
কায় দাঁনৰগণের সহিত রক্ত মাংস দেহ- 
ধারী দেবশণের বিরোধ এখন সাধারণের 
প্রতাক্ষীভূত না হইলেও সভ্যতম উন- 
বিংশ শতান্দীতেও যে অনেকানেক দেব 
মূর্তিকে যেই নিগ্রহভোগ করিতে হই- 
য়াছে ও হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত আর 
কাহাকেও এখন দেখাইবার প্রয়োজন 
হয় না। চুনার গড়ে যে সকল দ্েব- 
মুক্তি স্থাপিত ছিলেন, তাহারাও এ ভোগ 
হইতে অব্যাহতি পান নাই। ইংরাজগণ 
চুনার গড়েবুস্বত্ব পাওয়ায় দেবদেবী মুর্তি- 
সমূহ হ্বত্বচ্যত হুইলেন। মনসারাম 
নামক জনৈক যোগী সেই স্ময়ে ভর্তরী- 
নাথের মুর্তি গড় হইতে স্থানান্তরিত 
করিয়! বেলবীর মহল্লায় স্থাপিত করেন। 
প্রবাদ আছে, প্রাতে শিশু, মধ্যাহ্কেযুবা ও 
সায়ান্কে বৃদ্ধর্ূপে ভর্তরীনাথ ভক্ত দর্শক- 
বুন্দকে দেখা দিতেন। এখন কেবল, 
উহা! শোনা কথা মাত্র । বাঙ্গালার় বোধ 

হয় ভর্তরীনাথকে ভর্তরীহরি বলে। 

 নৌলবীর 1--সাহ কাসেমের 
বাটা নিশ্শীনকালে উক্ত কার্যের তত্বাব- 
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1 ধারণে ইনিই নিযুক্ত হয়েন। শ্রম জীবি- 
গণের হিসাব নিকাস করিয়া তাহাদের 

প্রাপ্য টাকা কড়িও ইনি চুকাইয়। 
_দ্িতেন। ইনি একটী কৌশলময় সিন্দুক 
তৈয়ার করিয়াছিলেন। পারিশ্রমিক 
লইতে আসিলে নৌপবীর শ্রমজীবিগণকে 
প্র সিন্দুকের ভিতর হইতে স্ব স্ব যথার্থ 
প্রাপ্য বাহির করিয়া! লইতে বলিতে । 
আশ্চর্যের বিষ্য়-_যাঁহাঁর যাহ। পাওনা, 

ঠিক তাহাই তাহার হাতে উঠি৩, ই 
( কারিলে কেহ বেশী বাহির করিয়া আত্ম- 

আৎ করিতে পারিত না। এইরূপে 
তিনি পরিশ্রম ও প্রতারণা হইতে নিষ্কৃতি 

' লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাঁকিতেন। 

সিন্দুকটী ষেকি কৌশলে নির্মিত হুইয়া- 
ছিল বহু অন্রসন্ধানেও তাহ! স্থির হয় 
নাই । এই জন্যই সাধারণে নৌ'লবীরকে 
ঈশ্বর জানিত লোঁক বলিয়া ভক্তিকরিত। 

অপই দীক্ষিতকুল ।-__ 
এদেশে গৌম্বামী যেমন সম্প্রদায় বিশে- 
যের গুরুকুল, অপই দীক্ষিতকুলও সেই- 
রূপ গুরুবংশ। গোস্বামীগণের সহিত 
অপই দীক্ষিতকুলের অবশ্ত কোন 
সাদৃহই . নাই। অবতংসমণি নামক 
জনৈক ব্রাঙ্গণ এই কুলের আদিপুরুষ। 
তিনি দ্রাবিড় হইতে চুনারে আসেন ও 
এখানে কিছুদিন বাস করেন। একদিন 
সৈদ্ধব লবণ বিছাইয়া একটী ঘরে 
জীবস্তে সমাধিস্থ হয়েন। সমাধির পুর্বে 
*তিনি তাহার পুত্র ও বিদ্যার্থ সুদর্শন 
পাঁড়েকে এক .বৎসরকাঁল পর্য্যন্ত এ 
স্থানে সতর্ক থাকিয়া পাহারা দিতে 
বলেন ।*.বর্যান্তে সেই ঘরের ভিতর 
হইতে ডাঁক পড়ায় সুদর্শন উত্তর দ্রিলেন। 

ঘরের ভিতর হইতে আশীর্বাদ বচন 
নির্গত হইতে শুনা! গেল। আজ পর্যাস্ত 
সেই বাটাতে অপই দীক্ষিতকুলের গাঁদি 
আছে। স্থানীয় অনেকাঁনেক সন্্রান্ত 
ব্যক্তি এ কুলের শিষাত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 

গুরু নানকের সংঘত"।--- 

» গুরু নাঁনকের পরিচয় আর আজ. নূতন 
করিয়া দিতে হইবে না। এখানেও 
উল্ত মহাত্সার একটী' সংঘত বা মঠ. 
আছে । পু 

গৌঁসাই সাহেবের মঠ ।-_ 
খিসাদাস নামক জনৈক কবিরপন্থী: 
পূর্রবদেশ হইতে আসিয়া মনোরম ভগত্ 

. নামক এক বণিকের নিকট থাকিতেন। 
অবর্ষণে এক বৎসর দ্রব্যাদি অত্যন্ত | 

 ছুর্মুল্য হওয়ায় কথায়, কথায় উক্ত বণিক 
ঘিসাদাসের নিকট অনেক হুঃখ করিতে 
থাকেন। সাধারণের কষ্টের কথা শুনিয়া 
ঘিসাদাসের মনে দয়ারদ্রেক হয় ও 
বর্ষণের জন্য ক্রিয়া করেন । যাগযজ্ঞ 
প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপার এ সকলের 

কিছুই অনুষ্ঠান করিলেন না। কেবল 
নান করিয়া কমগুলু পূর্ণ জল আনিলেন 
ও সেই জল আকাশে বরিষণ পূর্বক 
ঈশ্বরের নিকট জল প্রার্থনা করিলেন । 
সে বৎসরের বর্ষা দেখিয়া! সাধারণে 
বুঝিল, ঈশ্বর গোসাইর প্রার্থন। স্বকর্ণে 
শুনিয়াছেন । তাহার কার্য কলাপ 
দেখিয়া লোকে ভক্তিপুর্বক তাহার মঠ 
নিন্দাণ করিয়! দিয়াছে । | 

রাঘোজীর মহাবীর |-_রাঘোজী 
নামক জ্বনৈক সাধু থানাঁর নিকটে এই 
মহাবীর মুর্তি স্থাপিত করেন । রাঘো- 
জীরও আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথ। গশুনাযায় ।' 
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এক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় উক্ত সাধু 
বালুঘাটে এক যজ্ঞ করেন, তাহাতে 
প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর 
পুর্ব্বে ইনি কাণী যাত্রা করেন। তথাদর 
মনিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গাপুজা সমাপনাস্তে 
সন্ন্যাস গ্রহুণপূর্বক বেলা এক প্রহরের 

সময় আকাশে দৃষ্টি করিয়া শিষ্যগণকে 
“্্রীরাঘোজী জী কি জয়” শব্দ উচ্চারণ *|-7 

সমীরণ। | ও 

উহ্হাই উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
এদিকে ব্রহ্গরন্ধ, ফাটিয়া রাঁঘোজীর প্রাণ- 
বায়ু নির্গত হইল। শিষ্যগণ প্রস্তর 
নির্ষিত সিন্দুকে তাহার মৃতদেহ রাখিয়! 
ভাগিরথীর জলে নিমজ্জন করিলেন । *' 
ইহার ন্মরণার্থ আজ পধ্যস্ত এখানে রাঁম- 
লীল। হয় । 

* অনেক “সাধুর সসাধিক্রিয়া তখন এই 
করিতে বলিলেন। শিষ্যগণ বারবার | রূপেইদমাধা হইত । 

ছুর্গভ মানত্ঘ দেহ ধারণ করিয়া 
আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, এবং 
এই ভৌতিক দহ পঞ্চভুতে মিশিয়া 
যাইলে আমরা কোথায় যাইব আবার 
আসিব কি না এ সব বার্তা আমরা 
বিশেষদপ অবগত নই। আমরা পূর্বে 
কি ছিলাম, কি অবস্থা হইতে কিরূপ 
কর্ম্মফলে এই মানব জীবন লাঁভ করিয়! 
এখানে আসিয়াছি ইহার অভ্রাস্ত উত্তর 
কে দিবে? ভিন্ন ভিন্ন রূপ দার্শনিক ভিন্ন. 
ভিন্ন রূপ মতের সমর্থন করিয়। গিয়া- 
ছেন। সকলেই মহাআ, সকলেই দর্শন 
শান্্রবেতা, সকলেই মহাপপ্ডিত। সক- 
লেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী, সফলেই 
আপন মত সমর্থন করিয়া ভুরি ভুরি 
প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। কিন্ত এই দেহ যে নশ্বর, এই 
দেহ যে এক দ্বিন লয় পাইয়া যাইবে, 
বিবিধ স্ুগঞ্ধি বিলেপনে, কলপের আব- 
রণে অথব! কৃত্রিম দস্ত ধারণে, বার্ধক্য 

 গেখপন বা দেহের দীর্ঘকাল স্থাক্িত্ব হইবে 

গৃহ ও গৃহিনীপনা। 
না। একথা সর্ববাদি সম্মত। এ মাটীর 
দেহ এক দিন না এক দিন মাঁটা হইবে । 
ধন সম্পত্তি বল, খ্যাতি প্রতিপত্তি বল, 
মান সম্ভ্রম বল, বিদ্যা বুদ্ধি বল, কিছুতেই 
দেছের দীর্থকাল ব্যাপী স্থায়িত্ব হইবে নাঁ। 
পর্ণশাল। নিবাসী ভিক্ষানবর্ধিত দরিদ্রের, 
দেহ যষ্টি যেরূুপে লয় পাইয়া থাকে, 
রাজাট্রালিকাবাসী বিবিধ সুখাস্য ভোজনে 
পরিপুষ্ট এক জন সম্বাটের দেহও 
সেই গতিনশভ করিবে। এ সম্বন্ধে 
সকল দার্শনিক এক বাক্যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। আমর! দেহের পারিপাঁট্য 

জন্ত নানাবিধ বহুমুল্য পরিচ্ছদে তাহাকে 
আবৃত করি, স্থবাসিত তৈল মর্দান দ্বার! 
তাহার কাস্তি বাড়াইয়া এবং সাবানাদির 
ছার! তাহার শোভাবর্ধনে ষক্রবান হুই। 
কিন্ত কিরূপে থে এই ক্ষণভঙ্কুর দেহের' 
স্থায়িত্ব করিতে হয়, কিরূপ উপাক্ক দ্বারা 
দেহের পুই্সাধন করিতে হয়। কিরূপে 
ইহার পরিবর্ধন করিতে হয়” আমর! 
সে বিয়য়ে বিশষেরূপ অনুধাবন করিয়া 



দেখি না। দেহকে ভাল রাখিবার জন্য 
আমর! সময় সময় এরূপ উপায় অবলম্বন 
করি, যন্দার! দেছের বাস্তবিক উপকার 
না হইয়া বিষম অপকার হইয়া থাকে । 
'এমন কি তন্্ারা স্বাস্থ্য লগ হুইয় দেহ 
অকালে নষ্ট হইয়! যায়৷ 

দেহ ধারণ করিয়া আমরা এ জগতে 
শখ ভোগ করিতে আসি, ধর্্মফল ভোগ 
করিতে আপি, অথবা আপনাপন অভি- 
নেতব্য বিষয়ের অভিনয় করিতে আসি, 
যে কারণে হউক, আমাদের এখানে 
আসিতে হয়, অথবা আসিয়া থাকি । 
যে জন্যই হউক, কিছু দিন থাকিতে 
হইবে। যখন এখানে কিছু দিন থাক 
স্থির, তখন দেহ যাহাতে ভাল থাকে, 

যাহাতে নীরোগ থাকে, যাহাতে পরিচ্ছন্ন 
ও স্তস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে আমাদের যত্ববান 

হওয়! উচিত । ক্ষুধায় যথেচ্ছ আহার, 
পিপাসায় জলপান, রাত্রিকালে শয্যায় 
শয়ন করিয়া, বিরামদায়িনী নিদ্রার 
কোলে শয়ন করিলেই যথেই হইল না। 
বাল্যকালে পাঠ, যৌবনে বিষয়কর্ম্দ ও 
ংসার ধর্ম, এবং বার্ধক্যে পুক্র পৌত্রো- 

পার্জিত ধনধান্ত ভোগ অথবা! ধর্ম পথান্থু- 
শরণ করিলে কর্তব্য কর্ম্ম যথানুরূপ করা 

হইল না! বয়ঃপ্রাপ্তে বিবাহ করিয়! 
স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া! সংসার ধর্ম করিলে 
ংসার প্রতিপালন যথা রীতি কর! হইল, 

এরূপ বিবেচনা কর! ঠিক নহে। শরী- 
রের সহিত মনের নৈকট্য সন্বন্ধ আছে, 
"একের উৎকর্ষে বা অপকর্ষে অন্তটার 
সুস্থতা বা অসুস্থতা বৃদ্ধি হইবার কথ! । 
আবার এদিকে মনে বিকার উপস্থিত 
হইলে অঁমনি দেছের মালিন্য প্রতীয়মান 
হয়, এমন কি মানসিক চিস্তার আধিক্য 

গৃহ ও গৃহিনীপনা। ॥ ৯৫ 

হইলে দেহ একবারে নষ্ট হইয়া যাইতে 
পারে। যখন মনের সহিত দেহের 
এরূপ সন্বন্ধ, তখন কি উপায়ে দেহ মন 
ভাল রাখিতে পারা যায় সে বিষয়ে 
আমাদের আলোচন! করা উচিত। 

ধর্ম জীবনের মুল, কীর্তি শৈলে উঠি- 
, বার ঘোপান, উন্নতির আলম্বন_-সংসার 
পারাবার পারের পাথেয়। যে ধর 

আমাদের 'জীবনের মুখ্য উদ্দেশ ও 
স্থথের হেতু সেই ধর্ম স্স্থ ও সবল শরীর 
না হইলে অর্জন কর! কষ্টসাধ্য । জগতে 
কীন্তিমান্ ও যশস্বী হইতে হইলে, স্ত্খ ও 
শাস্তি উপভোগের বাসনা! থাকিলে, 

শরীর নীরোগ কর। আবশ্তক। নিদা- 
ঘের প্রথর হুর্য্য কিরণ, বর্ধার অবিশ্রাস্ত 
বারিধারা, শীতের দারুণ কঠোরতা, সুস্থ 
শরীর ন! হইলে সহা* করা যায় না। 
পরোপকার ও সর্বদা পরহিতানুষ্ঠানে 
তৎপর বা স্বদেশের জ্রীবুদ্ধি সধনে কৃত- 
সকল হইয়! কার্য্য করিতে হইলে কখন 

বা আতপতাপ তপ্ত,কথন বা বারিধার! 
সিক্ত সময়াস্তরে বা পৌষ মাঘ মাসের 
দারুণ শীতে অনাবৃতাবস্থায় যে বুক্ষ- 
লতাদ্দি পরিশূন্ত জনহীন স্থানে রজনী 
যাপন করিতে হইবে না এ কথা কে 
বলিতে পারে । কখন কাহার ভাগ্যে 

কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, পরোপকার হেতুই 
হউক বা আপনার দশ। বিপর্যয় বশতঃই 
হউক, অনেক সময় অনেককে গ্রীক্ষ 
বর্ধাদি জনিত অশেষ রূপ যাতনা! সহ্য 
করিতে হয়। যদিস্ুস্থ ও সবল শরীর 
হয় তবে তৎসমুদায়্ এক রকমে সহ্য 

করিতে পারা যায়, নতুবা পীড়িত ও 
অস্থুস্থ দেহ হইলে, তৎসমুদায় যাতনা 
শত গুণ বলিয়া অন্থমিত হইপ্পা থাকে, 
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রমন কি কখন কখন .কাহাঁকেও পঞ্চত্ব 
পাইতে হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, ঘোক্ষ- 
চতুর্নর্গের ফলের মধ্যে যে ফল লাভের 
বাসনা থাকে, সুস্থ শরীরে হইলে তাহা! 
আয়াঁস সাধ্য ও কষ্ট লভ্য হইলেও লাভ 
করিবঁর আশা, কিন্তু কুপ্ন শরীরে সে 
সফল লাভের আশা একবারেই, থাকে ৃ 
না! বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1। 

্সন্্ীকঃ ধর্মমাচরে২” |, জ্ীনমতি- 
ধ্যাহারে'আমরা ধন্মকর্্ম স্থসম্পন্ন করি 3 
স্্রীআমাদের ধর্শপঞ্ের সহ্চরী। এই 
স্ত্রী সহায় করিয়া আমরা যাগযজ্ঞ সমাপ'ন 
করি। স্ত্রী হীন হইলে যজ্ঞাদি কর্মে 
অধিকার থাকে না বলিয়া বামচন্ত্র 

জানকী নির্বাসন দিবার পর স্তবর্ণ সীতা 
সঙ্গে করিয়৷ আরব অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন 

করিয়াছিলেন । *সেই কারণ €বাধ হয়, 
পুরুষেয় স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিলে পুনর্ধার দার 
পরিগ্রহ করিবার প্রথ। প্রচলিত আছে। 

স্ত্রীকেবল বিলাসের উপকরণ নয়। অ্ববক 
চন্দনের হ্যা শরীরের শোভার্থ নয়; 
অথবা কেবল প্রবাসের সঙ্গিনী নয়। 
স্ত্রী আমাদের “কার্যে মন্ত্রী করণেষু 
দাসী, ধর্শেধুপত্বী ক্ষময়াধরিত্রী । স্সেহেযু 
মাতা শয়নেষু বেশ্তা রঙ্গে সথী”। মন্ত্রী 
দাসী, পত্বী প্রভৃতি অনেক গুলি বিষয়ের 
অতিনয় স্ত্রীকে সংসার রঙ্গ মঞ্চে দেখা- 
ইতে হয়। তিনি কখন স্বামীর সুখের 
সময় প্রফুক্পবদনে ঈষৎ হাস্ত করিয়া স্বামি 
সোহাগিনী হইস্া থাকেন, আবার বিধি 
ক্কৃত বিপদে তাহাকে ভাসমান দেখিলে 

বিমুক্ত কুস্তলা হইয়া শোকাকুল চিন্তে 
বিলাপ করিয়া, থাকেন। কখন বা 
তাহার পীড়া হইলে রোগীর শধ্যায় 
বসিয়া অনশনে বা অর্ধাশনে  অহনিশ 

সমীরণ । | 

মলিন বদনে তাহার সুখ নিরীক্ষণ করেন 
কথন ব! তাহাকে উন্নতি সোপানে 
আরূঢ় দেখিয়। পুর্বরূত স্থরূতি বা শিব- 
পুজার ফলে এরূপ স্বামিলাভ হইয়াছে 
বলিয়া কায়মনে দেঁবত! সন্নিধানে জর্ম 
জন্মাস্তরে এইরূপ পতি পাইবার কামনা 
কৃুরেন। খন বাঁ তাহার সৌভাগ্য 
বলে নানালক্কার ভূবিত হুইয় একত্র 
বাসে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া 
থাকেন, আবার তাহার লোকান্তর 

হুইলে, সেই স্ত্রীই সকল স্থখে জলাঞ্জলি 
দিয়া বৈধব্যাবস্থায় ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন 
করিয়া থাঁকেন। জ্ত্রী-স্বামকে-ধর্্দ পথে 
প্রবন্তিত করে, পাঁপ পথে গমনোশম্বুখ 

দেখিলে সেই প্বণ্য পথ হইতে নিবৃত্ত. 
করে, কার্য্যে শিথিল যত্র দেখিলে উৎ- 
সাহ দ্বারা কার্ধযা গ্রণোদিত করে। 
পুরুষে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে২ 
ক্লান্ত ভইলে জ্্রীর 1নকট শ্রাস্তি দূর করে, 
হতাঁশ হইলে পুনরুতৎসাহিত হয়, অভি- 

'লধিত ফললাভ করিলে ভ্ত্রীর নিকট 

আপিয় মিদ্ধ কাম জনিত আমোদ পুর্ণ 
মাত্রায় অন্রভব করিয়া থাকে । স্ত্রীও 
স্বামীর সম্বন্ধ বড়ই জটিল, বড়ই পবিত্র। 
এ সন্বন্ধ মনোমালিন্যে নষ্ট হয় না, ইচ্ছা 
মাত্রে অবলীল। ক্রমে এ সম্বন্ধ সুত্র ছিন্ন 
কর! যায় না, আইন বলে এগ্র্থি ভেদ 
কর! যায় না, এমন কি কালের কপাণেও 
কাটা যায় না। | 

রাজ্য যেমন মন্ত্রীর দ্বারা, তরণী 
যেমন কর্ণধার দ্বারা, গৃহও তেমনি 
গৃহিণীর দ্বারা পরিচালিতা। । মন্ত্রে মন্ত্রণা- 
খুণে ও বহু দর্শন জ্ঞান প্রভাবে রাজ্য 

যেমন স্থশৃঙ্খলায় ও নিরাপদে চলে, কর্ণ- 
ধারের কর্ণধারণ গুণে ও" জলপথ্র 
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অভিজ্ঞতায়, তরণী ষেমন নিরাপদেচলে, 
রমণীর গৃহিনীপনায় ও কার্ধ্য কুশল- 
সার সংসারও সেইক্সপ স্ুুথে সচ্ছন্দে 
চলে। রাজা যেমন মন্ত্রীর পরামর্শান্ুসারে 
প্রজার জখ শাস্তি বিধান করিতে পারেন, 
শত্রু দমন দ্বারা তাহাদের ছুঃখ প্রশমন 

“ করিতে পারেন, বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইলে, তাহার বহুদর্শন জ্ঞান প্রভঞ্বে 
সমস্ত বিপদ বিনাশ করিতে পারেন, 

গৃহের কর্তা ও সেইরূপ গৃহিণীর পরা- 
মর্শে ও সাহায্যে গ্রজাপালন করিতে 
পারেন, তাহাদের কোন বিপদ ব1 পীড়। 
হইলে তাহার সাহায্যে প্রশমিত করিতে 
পারেন। নংসারের সমস্ত ভার গৃহি- 

নীর উপর ন্যস্ত করিয়া কর্ত। নিশ্চিন্ত । 
"স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া গৃহ। যে গৃহে 

স্ত্রী নাই সে গৃহ অরণ্য সদৃশ, ষে গৃহে 
পুরুষ নাই সে গৃহ অরক্ষিত। পুরুষ 

ও স্ত্রী উভয়ের আপনাপন নিদিষ্ট কর্ম 
আছে, আর নেই নির্দিষ্ট কর্ম সম্পন 
করিবার জন্ত প্রত্যেকে এই গৃহে 
আপিয়া উপস্থিত। পুরুষ অর্থোপার্জন 
করিবে, সংসারের ব্যয় সংকুলাঁন করিবে, 
এবং শক্র হস্ত হইতে গৃহ রক্ষা করিবে। 
ব্রমণী সম্ভতান পালন করিবে, গৃহকার্যয 

করিবে, পরিমিত ব্যয়ে সংসার চালা- 
ইবে। পুরুষে বল ও বুদ্ধির কার্ধ্ে রত 

থাকিবে, রমণী নেহ, মায়া, দয়া দেখা- 

ইবে। বল বুদ্ধি ন1! থাকিলে পুরুষে 
উপার়ক্ষম হইতে পারে না, উচ্চপদ 

ধ্রাপ্ত হইতে পারে না। সমাজে 
 প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। রমণী 

হ্বদয়ে দেহ দয়া গ্রভৃতি না থাকিলে, 
সম্তান পাল্্ন হয় না। রোগীর সেবা 
গুশ্রবা হয় না, হছুঃখের সময় সাম্বনা 

মিলে না। রমণী পরছ্ঃখ বিগলিত 
হুইয়া সেই দুঃখ দূরীকরণের নিমিত্ত 
স্বামীকে প্রোৎসাহিত করিবে। পুক্ষ- 
যেরও যে দম্না' দাক্ষিণাপি গুণ দরকার 

নাই বা রমণীর বল বুদ্ধি আবন্তক নাই 
এ কথ! বলিতেছি না। তবে রমণীর 
স্নেহ, দয়া, মায়া, শ্রদ্ধ1, ভক্তি প্রভৃতি 

* থাক] চাই এবং বল 5৪ বুদ্ধি উক্ত প্রকার 
গুণের যথাযথ প্রয়োগ করিবার জন্ত 

আবশ্তক। পুরুষের বলবুদ্ধি, বিশেষ 
আবশ্তক এবং অন্ত গুণ অঙ্গারঙ্গিভাবে 
থুঁকিবে। 

রমণীর মন কাঁচের মত হ্বচ্ছ, কঠিন 
অথচ ভঙ্গপ্রবণ। কাচের ন্তায় আর 
একটা মহৎ গুণ এই যে.সহসা ইহাতে 
অন্ত কিছু অঙ্কিত হয়না। স্বামী রম- 

শীর পক্ষে বহুমূল্য হীরক, সেই কারণ 
স্ববমীর দ্বার তাহার মন অঙ্কিত হইতে 
পারে। কাচ তঙ্গপ্রবণ বলিয়া যেমন 

সাবধানে ও নিরাপদে রক্ষা করিতে 

হয়, অভিমানিনী রমণীর সম্বক্কেও তেই 
বিধি। একজাতীয় কাঁচের এরূপ গুণ 
আছে, তন্থারা লগ্নের মধ্যস্থিত 
আলোক অধিকতর উজ্জ্বল বলিয়া বোধ 
হয়। পুরুষের গুণ গ্রামও সেইরূপ 
রমণীর চিত্তে কাচের সাহায্যে অপেক্ষা 
কৃত প্রথর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

রমণীর মনে এমনই চিত্ুচমতকারিণী 
মহীয়সী শক্তি আছে, যদন্দারা তাহারা 
প্রবল পুরুষকে সৎপথে লইয়া যাইতে 
পারে । লগ্নে রিফ্লেক্টার (529০6০:) 

ৰা আলোবিবদ্ধক কাচ থাকিলে যেমন 

বহুদূর স্পষ্ট দৃষ্টি হয়, *ও সেই কাচ 
বিহীন হইলে আলে! যেমন ক্ষীণজ্যোতি 
হয়, রমণী না থাকিলে পুরুষও - সেইরূপ 

(৯৩) 
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ক্ষীণবুদ্ধি হইয়া! পড়ে । ন্গিফ্লেক্টার কাচের 
তারতগ্যানসারে আলোর হাঁস বুদ্ধি 
হয়, রমপ্ীক্প মানসিক রৃত্তির উৎকর্ষাপ- 
কর্থভেদেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে । 

যে রমণীর সহিত আমাদের এরপ 
সম্বন্ধ,'যে রমণী জীবনের সহচরী, গৃহ- 
রাজ্যে মহা রাণী, ধর্মপথে সঙ্গিণী, যে 
গর্ভে 

যাহার যুক্তি পরামর্শান্থলারে পুরুষ 
সংসারে 'চালিত হইবে, চিন্তাজর্জরিত 
হইয়] যাহার নিকট শান্তি পাইবে, সে 
রমণী নির্ধাচন বড়ই কঠিন। যাহার 
সহিত জীবন সম্বন্ধ, যে ছায়ার হ্যায় 
সঙ্গে থাকিবে, লতার ন্যায় দেহতর 
বেষ্টন করিবে, 'সে রমণী নির্বাচনে দুর- 

 দর্শিতা-চাই। যৌবনদশায় উন্মার্গগামি 
মন, ভাল মন্দ ঘিচার করিবার অবসর 
পায় না, রূপের মোহে সহসা আকৃষ্ট 
হয়, রূপের দাহিকাশক্তি আছে এরুথ! 
ভূলিয়া পতঙ্গপ্রায় রূপের অনঙ্গে ঝাঁপ 

দেয়। তৎকালে উন্মত্তমন মাধবীলতা! 

অআ্রমে বিষবলী আশ্রয় করিয়া থাকে । 
দূর হইতে শিমুলের দ্ূপে আকৃষ্ট হইয়। 

_সুগ্ধ মনভূঙগ সুগন্ধ ও মধু. উভয়েই বঞ্চিত 

হইয়া থাকে । এই জন্ত পিতা অথব৷ 
পিতৃব্য প্রভৃতি হিতাকাজ্জী দুরদর্শা 
গুরুজনের দ্বারা কন্তানির্বাচিত হয় 

. উচিত। যে গৃহিণী লইয়া! গৃহ এবং 
যাহার গৃহ্ণীপনার উপর গাহ্স্থ স্ুখ- 
নির্ভর করে সেই রমণী নির্বাচন সম্বন্ধে 

| ছুই এক কথা না বলিলে চলে না। 

.. স্বধাধবলিতা, মনোহারিণী, হর্্মা- 
শ্রেণী অথবা তৃণপর্ণ সমাচ্ছাদিত দরিদ্র 
কুটার সকলই গৃহ বটে; কিন্তু গৃহিণী 

 গৃহ্মুচ্যতে । যে গৃহে গৃহিণী লাই, সে 

পুত্র জন্মিয়” কুলপ্রদীপ হইবে, 

ষ 

গৃহ মহাশ্মশান, দীর্ঘ প্বশ্রধারী সশন্ত্র 
প্রহরীর দ্বার পরিরক্ষিত দ্বার হইলেও 
তাহ! অরক্ষিত, সুদৃঢ় কবাট অর্গলবদ্ধ 

হইলেও তাহা! সম্যক নিরাপদ নহে, 
পরধনাপহরণেচ্ছু তশ্করগণের ছুশ্রবেশ 
হইলেও; তাহা শুন্তকোষ । যে গৃহে 
গৃহিণী নাই, তাহা মহাশ্মশান বলিয়া 
কখনও বিষষ ভীতির সঞ্চার করে, কখন 
বা বাসের অযোগ্য, কখন বা! শাস্তিনদী 
বর্জিত ঘোর মরুপ্রাস্তরবৎ দেখায়। 
বহুমূল্য আসবাধ দ্বারা সুসজ্জিত 

হইলেও গৃহিণী বিনা কেমন শ্রহ্ীন 
বলিয়া! 'বোধ হ্য়। র্লাজপ্রাসাদও 

গৃহলক্মীর অবর্তমানে ভীষণাকার ধারণ 
করিয়া ধনে কেমন একরূপ বীভৎস 
রসের উদ্রেক করিয়া দেয়। গৃহিনীর 
স্থব্যবস্থা' থাকিলে সামান্ত পর্ণশাল! দর্খ্ুন 
করিলে শাস্তি কুটীর বলিয়। মনে হয়, 
সেখানে ছই দণ্ড কাল অবস্থিতি করি- 
তেও বাসন! হয়, সেখানে কোন জিনিষ 
অধিক না থাকিলেও, স্থৃবন্দোবন্তের গুণে 
অল্প বস্তু যেমন অনেক বলিয়া প্রতীত 

হয় এবং সেই ন্ববন্দোবস্তঠ অভাবে ধনীর 
গৃহে বছ সামগ্রীসত্বেও কার্যযকালে 
অর্ৃস্ত হইয়া যায়; কোন বস্তর আবশ্তক 
হইলে, কে তাহ রাখিয়াছে, কোথায় 

রাখিয়াছে কে লইয়া গিয়াছে, কিছুরই 
স্থিরতা থাকে না। 

যে গৃহ্থে গৃহকর্্ম তৎপরামাতা নাই, 
প্রিয়বাদিনী প্রণয়িনী নাই। সেবারতা 
ছুহিতা নাই, সে ভবন বাঁস অপেক্ষা 
বনবাস সম্থখকর। যে ভবনে ভার্বা? 

মুখরা, কন্তা ক্রীড়াশীলা'! ও আমোদ 
প্রিক়্া এবং জননী অযথা! বাসে মুক্ত হস্তা. 
বহু অর্থাগম হইলেও সে ভবনের উন্নতি 



এ গৃহ ও গৃহিনাপন। | । ৯৯ 

হয় না এবং পুরুষ উচ্চপদাভিষিক্ত হুই- 
লেও সুখ নছেন। ষে গৃহে রমণীগণ 
সূর্য্যোদয়ের পুর্বে শষ্যাত্যাগ করেন না, 
পৌষ্যবর্গের আহারাদির বিষয় পরিদর্শন 
করেন না, শয়ন- কক্ষে বসিয়া সকল 

সময় হালিয়। বা গল্প করিয়া কাটাইতে 

ভাল বাসেন, লক্ষ্মী সেগৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যান । যে গৃহ স্বামীহাঁন। 
রমণী বৈধব্য দশায় বিধবা জনোচিত 
আচরণ বা বিধবা জন নির্দিষ্ট মতের 
অধীন হইয়া না চলিতে পারেন, 
যেখানে রমণী অহনিশ বিষন্ন মনে বাস 
করেন, যেখানে রমণী স্বামি সোহাগিনী 
হইতে নাঁ পারেন, সে ভবনে বিষের 
বাতি দিবারাতি জলিয় থাকে, সর্ব 
মঙ্গলময় হরি সেখানে বিরাজ করেন ন1। 

যে.গৃহে কুলকামিনী আপনাদের নির্দি 
কর্ম ছাড়িয়া পুরুষের কাধ্যে নিযুক্ত, 
ধর্দ পথ ছাড়িয়া! বিলাস সাগরে ভ।সমান 
যেখানে রমণী জাতি দেবারাধনা ভুলিয়া 
আমোদ প্রমোদ রত, সে গৃহ দিন দিন 
বিষাদসাগরের অতলম্পর্শগর্ভে নিমগ্ন 
হইতে থাকে । যে ভবনের রমনী সম্তান 
পালন করিতে ন! জানেন, গৃহসংস্কার 
করিতে না পারেন, আহারোপযোগী 
দ্রব্যের উপর লক্ষ্য না রাখেন, সে ভবনে 
চিকিৎসককে নিত্য আসিতে হয়। যে 
ভবনে রমণীগণ আয়ের অতিরিক্ত ওজনে 

চলিতে চান, যেখানে তাহারা যথার্থ ব্যয় 

নিরত হইয়া অমিত বায়ে মুক্ত হস্ত হন, 
সৈ ভবন ছৃঃখ তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া 
যাকস। যে ভবনে আর্্যনারী থিয়েটার 
তীর্থ স্থান জ্ঞানে গমন করেন, ভপন্তাস 
পাঁচালী, ব্রত কথা বিনিময়ে শ্রবণ করিয়া 
থাকেন, কুক্ুম নিচয় দেবার্চনার উপ- 

যোগী না ভাবিয়া] বিলাসোপকরণ বিবে- 

চনায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে এভবনে 

 বমণীর দেবীত্ব লোপ পাইয়া যাঁয় 1 
কেবল কতকগুলি চাবি অঞ্চলে 

বাধিলে পাকা গৃহিণী হয়না, কেবল 
বায় সঙ্কোচ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে 

গৃহিণী হুয়: না, বিবিধ সুবর্ণালঙ্কা'র ভূষিত 
"হইয়া পালস্কে বসিয়া, প্রয়োঙ্নীয় দ্রব্য 
ইচ্ছামাত্রে দ্বাস দাসীর দ্বারা আনাইয়] 
ব্যবহার করিলে স্ুগৃহিণী "হয় না, 
কেবল স্বামীকে মন্ত্র মুগ্ধ করিয়া সমস্ত 
ক্ষমতা হস্তগত করিলে স্ুুপটু গৃহিণী হয় 
না। যাহার কেবল কর্তার আয়ের 

সমস্ত হিসাব লইবার জন্য অধীর হন, 
বৈবাহিক সকল বার সম্তোষ জনক তত্ব 
না করিলে যাহার] বধূমাতাঁকে * গঞ্জনা 
দেন, সামান্ত কারণে অখবা রুষ্ট হইবার 
কারণ না থাকিলেও সেবক সেবিকার 
উপর তিরস্কার করেন, তাহারা গৃহিনী 

পনায় আদর্শ স্থানীয়া নহেন। গৃহিণী 
পণা অন্তরূপ, ইহা *বড়ই শক্ত, বড়ই 
জটিল । সহজে ইহাতে অধিকার জন্মে 
না, কেবল পুস্তক পাঠে ইহার তত্ব 
নিরূপিত হয় না, কেবল বুদ্ধিবলে 
ইহাকে অধিগত করা যায় না। গৃহিণী- 
পণ শিক্ষা! করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে 

পটুতা লাভ করিতে হইলে, বাল্যকাল 
হইতে চেষ্টা থাক! চাই, এবং মাতা, 
শাশুড়ী অথব৷ তাহাদের তুলাগুণ সম্পন্না 
প্রবীণ মাসী, পিসী সহোদর! কিন্ত 
ননন্দার নিকট সকল সময উপস্থিত 
থাকিয়া কার্যকলাপ প্রণালী শিক্ষা 
করা চাই। একটা নূতন কর্মের ভার 
পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের পরামর্শ 
গ্রহণ করি কার্ধযযারন্ত কর] বিধের। 
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গ্রথমে কোন একট কর্ম করিবার পুর্বে 
বাটার প্রবীণা ও গৃহিনীপণা। নিপুণ! 
রমণীর দ্বার! কিরুপে সম্পাদিত হয় তাহ! 
দেখা উচিত-) ছুই চার বার দেখিবার 
পর মনে মনে সেই কার্যের একটা 
ধারণ হয়; সেই ধারণা বলেও জননী 
বা তৎস্থানীয়া প্রবীনার উপদেশ অনু 

সারে করস করির্লে সিদ্ধি লাভ হইতে 
পারে। ঘদ্দি একবারে যিদ্ধিলাভ না 

সমীরণ। | 

হয়, তবে সেইরূপ কর্শে .পুরর্বার ব্রতী 
হইবার সময় আবার পরামর্শ লইতে 
হইবে । যাবৎ সেই কার্যে দক্ষতা না 
জন্মে তাবৎ এইরূপ পরামর্শ লইয়। কর্ম 
করিতে হইবে । ছুই একবার ভগ্গে: 
গাম হইলে অথব। বার বার জিজ্ঞাস! 
করিতে লজ্জা বোধ করিলে গৃহিনীপণায় 
দক্ষতা; জক্সিবে না। ঙ 

বঙ্গ সাহিত্যে অরাজকতা অল্প বিস্তর 
সকল বিভার্গেই দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 

| কিন্তবঙ্গ সাহিতো অর্থাৎ নাটকাদি দৃশ্- 
কাব্যে এই অরাজকতা অধিক পরিমাণে 
দৃ্ হয়। নাটক লিখিতেছেন আজকাল 
সকলেই কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় 
যে, বঙ্গ সাহিত্যের এমন দিনে গ্রাকত 
নাটক এক খার্নিও নাই এরূপ ছুঃখ 

| প্রকাশ করিতে আজকাল অনেককেই, 
দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি-_ 
একবার দেখা 'যাউক। 

বঙ্গ সাহিত্যে প্রকৃত জীবন্ত নাটক ন! 
থাকিলেও কিন্তু নাটক সৃষ্টির আকাজ্কা 
আমাদের ভিতর অত্যন্ত বলবতী। সেই 
কারণে নাটক নামে পুস্তকাদিও এত 

ছড়া ছড়ি, গড়া গড়ি, আর সেই সঙ্গে 
সঙ্গে নাট্য সমাজ, রঙ্গালয়, রঙ্গমধঃ 
প্রভৃতি" এখন এদেশের নগর উপনগর 
ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম প্রভৃতির অলি 
গলিতে বিগ্ধমান। আজ কাল ইতর, 
ভদ্র, "শিক্ষিত অশিক্ষিত, 'নর নারী 
সকলেই এই. নাট্য রসে (বিকারে) 

বঙ্গভাষায়-_বঙ্গ-নাহিত্য ৷ 
নিমজ্জিত । নাটক ব1 রঙ্গালয় নাম 
গুনিলে তাহারা আনন্দে গলিয়৷ ডলিয় 
পড়েন। তাই আজ কাল বঙ্গ সাহিত্য 
লেখক হইতে নট ( ৪০৮০: ) পর্যস্ত 
নাট্যকার হইতেছেন। তার উপর 
আবার নাটুকে রাম নারায়ণ, স্থকৰি ও 
নাট্যকার মাইকেল, প্রধান নাট্যকার 

দীনবন্ধু, নাটকে সিদ্ধহত্ত কবি রাজরুষঃ, 
নাটক ভক্ত নাট্যকার উপেন্দ্র নাথ দাস 
প্রভৃতি বন্ু সাহিত্যের মহারথিগণ একে 
একে বঙ্গীয় সাহিত্য সমর প্রাঙ্গণ হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । উহাদের সম- 
সাময়িক প্রধান নাট্যকার বাবু মনো 
মোহন বসু এখন গুবীণ হইয়া পড়িয়া 
ছেন, কাজেই শেষ দশায় বিশ্রাম লাভার্থ 
বঙ্গ সাহিত্য আসর হইতে অবসর (7৪- 

175) গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল মধ্যে মধ্যে 

সখের হিসাবে “কবি” ও “হাফ আখড়াই* 
আসরের অস্তিত্ব রাখিয়া গুরু জশ্বর 
গুগ্তর নাম স্মরণ কয়াইয়। দিতেছেন। 
তাহাও কেবল কলিকাতাস্থ ধনী সম্প্র 
দায়ের খাতিরে পড়িয়া, ইচ্ছা স্বত্বে নছে। 



 ... বঙ্গভাধায়__বঙ্গ-সাহিত্য। | 
পে শপ ০ ৭ পপ পাও সস পপ পাস পপ পপ 
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তার পর আধুনিক কালের মধ্যে স্প্র- | লোক যখন অত্যন্ত থিয়েটারভক্ত পে 
সিদ্ধ নাট্যকার জ্যোতিরীক্্র নাথ ঠাকুর 
এক প্রকার বঙ্গ সাহিত্য আসর হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । আধুনিক- 

] গণের মধ্যে কেবল সুকবি রবীন্ত্র নাখ 
নঙ্গ সাহিত্যে নাটক স্থষ্টি কক্িয়। দীন 
বঙ্গ ভাষার মান ও সম্তরম রক্ষা! করিতে- 
ছেন ৮ বঙ্গতাষা রবি খাবুর নিকট 
অনেক আশা করে। আধুনিক রঙ্ষালয়ে 
আর একটা মহারথি নটকুল চুড়ামনী 
ক্প্রসিদ্ধ অভিনেত! বাৰু পিরীশ চন্দ্র 
ঘোষ রঙ্গবিভাগে বছুদিনের অভিজ্ঞত৷ 
হেতু অনেক নাটক লিখিয়! বঙ্গদেশের 
রঙ্গমঞ্জের মান বজায় রাখিতেছেন। 
এখনকার দিনে বঙ্গীয় মহারথিশুন্ত রঙ্গ 
প্রাঙ্গণের তিনিই একমাত্র রখিশরেষ্ঠ, 
কাজেই তাহার সমকক্ষ আর কেহ নাই 
বলিতে হুইবে। তাহার দেখ! দেখি 
ৰা তাহার অনুকরণে ষে কয়েক জন 

অভিনেতা নাটক লিখিয়া তাহাদেরই 
তত্বাবধানে বঙক্গমঞ্চে অভিনয় করাইতে- 
ছেন, তাহাদের মধ্যে হাস্ত রসের অবতার 
পষ্ঠারের” অমৃত লাল বস্থর নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । এই ত গেল বর্তমান নাটক 
লেখকগণের তালিক! । তাহার উপর 
আবার-সাহিত্য বাজারের “পু'টে তেলী” 
গণও নাটক লিখিতেছেন। আশ্চর্য্য ও 
ছুঃথের বিষয়, বঙ্গ সাহিত্যে এত নাটক- 
লেখক ও নাটক থাকিতে একখথানিও 
প্রকৃত নাটক জন্মাইতেছে না। থিয়ে- 
টার ওয়ালাগণও দেশের লৌকের নিকট 
হইতে যে উৎসাহ.ও আর্থিক সাহায্য 
পাইতেছেদ তাহা আশাতীত, তত্রাচ 

প্র্কাত নাটক না.হইবার কারণ কি ৭ 
পাশ্চান্য সভ্য দেশের ন্যায় এদেশের ৃ 

ছেন, যখন ধনী হইতে মুটে স্জুর*পধ্যন্ত 
সকলেই থিয়েটারের জন্য লালাইত, যখন . 
ছাত্রের বাটীর অভিভাবক দ্দিগকে লুকা- 
ইন্কা তাহাদের জল খাবারের পয়সা জমা- 

 ইয়। থিরেটার দেখিতে যায়, যখন ধনীগণ 
থিয়েটারের আমোদের জন্য অকাতরে 
অর্থব্যয় করিতেছেন, তথন বঙ্গসাহিত্যযে 
প্রক্কত নাটুক জন্মাইতেছেনা! কেন ? 

থিয়েটার ওয়ালাদের নাটকত কেবল 

লাফালাফি হড়াছড়ি আর বিকৃত রপি- 
ধতায় পূর্ণ। রক্গালয়ের “পটে তেলী” 
নামক রঙ্গ সাহিত্য লেখকগণ যেন তেন | 

প্রকারে দর্শক মণ্ডলীর (পাশ্চাত্য শিক্ষান্স | 
শিক্ষিত) বর্তমান বংশীয় দিগের রুচি অন্ু- 

| ষায়ী মনমুগ্ধ করিয়া ছুই পয়স! উপার্জন 
করিতে পারিলেই নাটফ লেখার সার্থক 
ও আপনাদিগকে গৌরবান্নিত মনে করেন। 
নাটক লিখনের উদ্দেশ্য ও তাহার দায়ীত্ব 

বোধ তাহাদের আদউ নাই, কাজেই 
ভাল নাটক জন্মাইতেছে না। 

বঙ্গসাহিত্যে কেন যেগ্রকৃত ভাল 
নাটক জন্মাইতেছেন৷ ইহার কারণ অনু 

সন্ধান করিতে হইলে আমাদের বর্তমান 
বঙ্গলমাজের অবস্থা আলোচনা করিতে 

হইবে । সেই সঙ্গে ২ দেশের লোকের 
প্রকৃতি পপ্রবৃত্তিরও পরিবর্তনের বিষয় 

চিন্তা করিতে হইবে । আজ কাল উন- 
বিংশ শতাব্দীর সভ্যত। শ্রোতের প্রাবল্য 

ৃ হেতু আমরা বৈদেশিক বৈভবে আপনা- 
দ্িগেকে বিভূষিত ও গৌরবান্লিত মনে 
করি। অবিরত বৈদেশিক শোতে অঙ্গ 
ঢালিয়! হিতাহিত জ্ঞান আমুল ছেদন 
করিয়৷ পুরুষকারকে একেবারে বিসর্জন 
দিয়! আমর! পাশ্চাত্য সভ্যতায় মজিয়াছি 
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(মরিয়াছি ?) সুতরাং ভবিষ্যৎ না ভাবিয়! 
কাপুরুষের ন্যায় কেবল পাশ্চাত্য আচার 
ব্যবহারের দাস হইয়! ফ্যাসান ও হুজুকের 
একটান! শোতে পড়িয়া কেবল অনবরত 
চি্কার করিতেছি। পূর্বের সে হিতাহিত 
জ্ঞান, সে সাহস আর নাই,বহুদ্দিনের পরা- 
ধীনতায় অল্প বুদ্ধি লইয়া ঘর করি ও পরের 
উপর নির্ভর করি 'বলিয়' আমাদিগের 
প্রকৃতি প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটিতেছে। 

যাহ”ক আধুনিক থিয়েটার যে বিলাতী 
উপকরনে গঠিত আর্ তাহার ধরণ ধারণ, 
চাল চলনও যে বৈদেশিক উপকরগে. 
গঠিত তাহা! আর বিশেষ করিয়া কাহা- 
কেও বুঝাইতে হইবে নাঁ। বঙ্গসমাজের 
উপর থিয়েটারের গ্রতৃত্ব দেখিয়। বর্তমান 
যাত্রাওয়ালাগণ তাহার প্রভাবে তষস্থ 
সুতরাং তাহারা থিয়েটারের অনুকবুণ 

করিতে আরম্ভ করিয়াছে । এখনকার 
দিনে থিয়েটারের এতছর প্রতৃত্ব সত্বেও 
কেন ভাল নাটক জন্মে না সেই বিষয় 
অলোচন৷ করা যাউফ । 

বাঙ্গালী জাতী যে অপদার্থ অসার 
তাহার কারণ ভাহার। সকল বিষয়ে অতি- 

রিক্ত যায় বলিয়।। মনে করুন রঙ্গমঞ্চে 
বীর রসের অবতারণা করিতে হইবে 
অমনি দিন কতক খুববীর রসের ছড়া 
ছড়ি গড়। গড়ি বাড়াবাড়ী চলিল। আবার 
স্বদেশের প্রতি ভক্তি দেখাইতে হইবে 
স্বদেশ হিতৈষীগণ “ভারত মাত” ভারত 
মাত বলিয়া! যেই একট! ধুয়া তুলির, 
অমনি সংবাদ পত্রে সভায় নাটকে উপ- 
ন্যাসে অলিতে গলিতে ভারত উদ্ধারপার্ি 
৫প্রটীর়টগণ ভাঁরত মাতার শ্রাদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। হরি ভক্তি দেখাইতে হইবে 
"প্রহলাদচরিত্র” ও “চৈতন্য লীলার” যেই 

সমীরণ । 

অভিনয় হইতে আরম্ত হইল অমনি 
দেখিতে দেখিতে চারি দিক হইতে সাহিত্য 
হইতে রঙ্গ মঞ্চ পর্য্যস্ত হরি নাম গড়াগড়ি 
দিতে লাগিল। স্কতরাং মধুর হরি নাম 
হরি বোল হরি বোল রব শেষে গোলে 
হরিবোলে পরিণত হইয়া একটা বেয়াড়! 
রূকমের পণ্ড গোল বাধাইল। হরিবোল 
অবশ্ত হিন্মুরপক্ষে পরমার্থ লাভের, উৎ- 
কৃষ্ট পথ, হুরি নামের মাহাত্মা অনস্ত হরি 
সন্কীর্তনে আমাদের সহজেই মন মোহিত 
হয়। হঙ্জি সক্কীর্ভতনে থিয়েটারও শির 
জমে ৪945 965০৮ শিক্ত হয়। সুতরাং 

তাহাতে মাটক লেখকের কৃতিত্ব কিছুই 
নাই;তাঙ্থাহরি নামেরই মোহিনী শক্তি। 
হরি নামে দেশ মাতাইতে হইলে নাটক 
বা রঙ্গালয়ে কেন, নেড়া নেড়ীর দ্বারাওত 
সে অভার পুরণ হয়। আর এক কথা এ 

স্থলে বলা উচিত বঙ্গ সাহিত্যে যে রঙ্গ 
সাহিত্য জাদৌ জম্মে নাই একথা কেমন 
করিয়া বলি? এখানে সেই হই এক: 
খানি নাটকের সমালোচনা! করিলে এই 
প্রবন্ধটা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে । 

ৰঙ্গদেশে অবৈতনিক রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় যে ২১ খানি 
“নাটিক” দেখা দিয়াছিল এখন টৈতনিক 
(পেসাদারী ) থিয়েটারের. উন্নতির দিলে, 
তেমনতর হইতেছে না কেন? অটৈ- 
তনিক রঙ্গশালাফ়. অভিনীত নাটক 
গুলির. মধ্যে “নীলদর্পণ” উচ্চ অঙ্গের 
নাটকত্ব পুর্ণ নাটক । “কুষ্কুমারী”গকে 

(কাব্য হিসাবে নক্ক নাঁটকত্ব হিসাবে )' 
কতক পরিমাণে উচ্চ অঙ্গের বলা ষায়। | 
“নীলদর্পণ” যে বঙ্গসাহিত্যে* নাট্যাংশে 
শ্রেশ্ঠত্বলাভ করিয়াছে তাহার কারণ 
"নীলদর্পণে” প্রক্কত বঙ্গবাসীর জাতীয় 



॥ . বঙ্গভাষায়-_বঙ্গ-সাহিত্য । ॥ 

আন্তরিকতা প্রতিফলিত ও মানবহদয়ের 
খাত গ্রতিঘাত (606100 19-8,06100) ) 

প্রতিবিথিভ চিন্তাণীলতার় পূর্ণ বিকাশ 
আছে বলিয়া। মাইকেলের নাটক ও 
দীনবন্ধুর সসসামঘ্িক নাট্যকার মনোৌ- 

মোহন বাবুর নাটকগুলি অবশ্ত ভাব 
বৈভবে, রস প্রশ্ব্যে ও কাব্যাংশে হয়ত 
“নীলদর্গণ” অপেক্ষা অত্যুত্কৃষ্ণ হই'তৈ 

পারে, কিন্তু অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও 
ঘাত প্রতিঘাতের অভাব প্রযুক্ত নাটযাংশে 
শ্রেষ্ঠ বা সমকক্ষ নয়। যাহ”ক মনো- 
মোহন বাবুর প্প্রণয় পরিক্ষা”, জ্যোতি- 
রীন্দ্র ঘাবুর সরোজিনী ও “অশ্রমতী" 
উপেন বাবুর “শরৎনরোজিনী” প্রভৃতি 
কাব্যাংশে তত উৎরুষ্ট না হইলেও 
নাট্যাংশে নীলদর্পণের পরই স্থান পাইবার 
যোগ্য । আর স্বভাব কবি বরীন্ত্রনাথের 
“রাজা ও রাণী” নামক উৎকৃষ্ট নাটক 
কাব্যাংশে এ সকল অপেক্ষা! যত উৎ- 

কষ্ট নাট্যাংশে তত নয়, গিরীশ বাবুর 
সম্বন্ধে স্বতন্থ প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা 
রহিল ।. যাহ্”ক অবৈতনিক রঙ্গাঁলয়ের 
প্রাধান্ত কালে এই কয় খানির জন্ম 
হুইয়াছিল। বিস্ত এখন আর হয় না 
কেন? তাহার কারণ পুর্বেই কতক 
বলিয়াছি। প্র সকল মহ্বারথিগণ অব- 
সর গ্রহণ করিয়াছেন আর তাহাদের 

স্থানে ধাহারা (পুরটে তেলীগণ ) বসিয়া 
ছেন; তাহার নাটক লিখন বিষয়ে 
অপ্রচুর শক্তি সম্পর-_ _রঙ্গমঞ্জে অভিনয় 

“বিষয়ে অভিজ্ঞত। জন্মিক়াছে মাত্র; কিন্ত 
তীহারা মানব সমাজ ও প্রকৃতি লইয় 
নাটকের প্রকৃত উপকরণ সংগ্রহ করিতে 
নিতান্ত ' অপারক। তাহারা প্রসিদ্ধ 
জহুরী নহেন কাজেই জহর বাহির বা 

১০৩ 

বাছাই করিবার শক্তি তাহাদের আদৌ 
নাই।. মন্ুষা চরিত্রই পূর্ণ নাটক ও 
প্রহসন স্বব্ূপ ভার এই বিশ্ব ব্রদ্মাগুই 
প্রকৃত রঙ্গালয় এজ্ঞান তাহাদের লোধ 
হয়নাই । এই মন্ুষাসমাজ রূপ জীবস্ত 
নাটক হইতে নাটকত্ব সংগ্রহ করিতে 
প্রভাত, ক্ষমতা আবশ্টক করে, তাহ! 

"এখনকার নাটককারদিকের আদৌ নাই 
এ কথা নিশুংসয়রূপে বল! যায় । আদর্শ 
দেখিয়া! চিত্র চিত্রিত কর! সহজ" তাহার 
প্রত্যেক অঙ্গ গ্রতঙ্গ ঠিক না হইলেও 
বাঠাম খাঁন। বিশুদ্ধ রাখিয়া তাহাতে 
নিজের কৃতিত্ব রাখিতে পারিলে অনে- 
কাংশে সিদ্ধ কাম হহঞ্রয়া যায়? কিন্ত 
আদর্শ চরিত্র বা সমাজ সংগ্রহ করা কঠিন, 
কার্যা, কাজেই নাটক লেখাও বড়'একটা, 
যাতা নয়। ইহাতে কল্পনা চাই যেন, 
কৌশল চাইও তেমন, চরিত্র ও সমীজ 
ভেদিনী সুক্ষ দর্শন শক্তিও চুই অর্থাৎ 
এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট 
নাট্যকার হন আর তাহার প্রণীত 

নাটকই প্রকৃত নাটক বলিয়৷ অভিহিত 
হয়। এখনকার নাটক লেখকগণের 
মধ্যে সেরূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব 

বলিয়া তেমন ভাল নাটক জন্নাইতেছে 
না। কোন কোন সাহিত্য সেবক বলিতে 

পারেন যে ধনীদ্দিগের সাহায্যে অর্থ বায়ে 
উৎকৃষ্ট লেখক কর্তৃক উৎকষ্ট নাটক 
লিখিয়া অভিনয় করাণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ 
গণের অবশ্থঠ কর্তব্য, কিন্ত হায়! সেদিন 
আর নাই! বিক্রমাদিত্য বল্লাল সেন, ব1 
ক্ষ্চচন্দ্রের স্তায় সে বাজাও নাই । এখন 
ধনবানদিগের নিকট যদি সাহিত্যের 
আদর থাকিত, যদি তাহারা বিষ্ভোৎ- 
সাহী হইয়া লেখকদ্দিগকে উৎসাহ দান 
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1 করিতেন তঘে আর অভাগি বঙ্গতাষার 
| এমন: শোচনীয় অবস্থা হইবে কেন? 

তাঁহার! যে তাহাদের শনিৰারের শাস্তি 
নিক্েতনে ৭গার্ডনপার্টি”তেই মুক্ত হস্ত 1! 

এখনকার নাটকে জমি' আছে গঠন 
নাই ;'গঠন আছে রং ফলান নাই, 
আধার ষদি বং ফলান থাকে ত়ামগ্জস্ত 

থাকে না। এই "সকল নাটককারগণ 
জানুষ গড়িতে বাদর গড়িয়] থাঁকেন। 
কাজেই "সেই লকল চরিত্রে নাট্যাংশ 
অপেক্ষ। প্রহসনাংশ ক্লীধিক ! এই উন- 
বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশ্োতের মঞ্চে 
বঙ্গলমাজ বা! বাঙ্গালী চিত্র চিত্রিত করিতে 
গেলে নাটক ন! হইয়! প্রহসন হুইয়! পড়ে 
এই কারণে “স্ধবার একাদ্ণী নাটক ন! 
হইয়া! প্রহসন হইল । ভাল নলাটকন। 
হইবার আন্প এক কাত্ণ ধে এখন কেবল 
অভিনয় উদ্দোস্তে নাটক লিখিত হয়, 
সাহিতা ছিসাবে নাটক লিিবার প্রয়াস 
কেহ করেন না। আর যাহার! নাটক 

লিখেন তাহার থিয়েটার ওয়ালাদের 
ঘরের লোক তাই তাহাদের বিশ্বাস ষে 
আমর! মস্ত ওস্তাদ) কাজেই সাকরেদ না 
হইয়া একেধারেই ওল্তাদ হইতে বান 
বলিয়া! ভাল নাটক জন্মাইতেছে না। 

আর আধুনিক থিয়েটারে অভিনীত 
নাটকগুলি প্রধানতঃ ইউরোপীয় উপ- 
করণে গঠিত। 
প্রভৃতিও আধুনিক নাটকের স্তায় ইউ- 
রোপীক্নদিগের মন্ত্রশিধ্য। তার উপর 
আবার অপরিপন্ক লেখকদিগের ঘথেচ্ছা- 
চার রুচি অনুযায়ী বঙ্গদাহিত্যকে একটা 
অবয়বে খাড়া করা হইয়াছে । কিন্ত 

সাহিত্য. সেবকর্দিগের বিবেচনা করা 

ঞ 

কবিতা, সমালোচনা 

সমীরণ। ঠ: 

উচিত যে, বাক্গালাভাষ। প্রধানতঃ 
স্কৃত সাহিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 

কিন্তু সেই সংস্কতের পদানুসরণ না করিয়া 
আমরা অগ্রেই ইংরাজির অন্ভুকরণ করি- 
তেস্ছি। সভ্যতা! বিষয়ে ইউরোপীয়ের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া যে 
সাহিত্য, সমালোচনা! কাব্য ও নাটকা- 
দিতে এররূপ*করিতে হইবে এ কেমন 
কথা !! আমর ইউঝোপীয়দিগের অন্ু- 
করণে যাইক্া! আমাদের পুর্ববপুরুষদিগের 
মহা গৌরবাঁশ্বিত প্রাচীন দেবভাষ! সংস্ক- 
তের অবমাননা করিতেছি, একথা এক- 
বারও ভাবি নাঁ। সংস্কতে ত উত্তম উত্তম 
রঙ্গপাহিত্য* নাটক আছে তবে তাহার 

অনুকরণ ক্ষরিয়া দেবভাষার কন্তা বঙ্গ- 
ভাষা সুন্দক্বীকে ভূষিত ও পরিপুষ্ট করি 
না কেন? ইউরোপীয় অলঙ্কার শাস্ত্র 
অপেক্ষা সংস্কতত অলঙ্কার শাস্ত্র কিছু কোন 
ংশেই হীন নহে, বরং কোন কোন 

বিষয়ে অধিকতর উন্নত ও মার্জিত। 
আজ কালকার “বাহবা” ব। কবর- 

তালিপ্রিয় সমাজে যেনতেন প্রকারে 

বাহবা ও ভ্রতালী লইতে পারিলেই 
আমর! কৃতিত্ব মনে করি, তাই যা তা 
একট! বিষয় লইয়া কথোপকথনচ্ছলে 

“বিলাতী ঘাত প্রতিঘাত (2০6107. 

[9806101) ) লাগাইতে পারিলেই "নাট ক” 

হইল বলিয়া আমরা মনে করি। এই 
“বাহবা” বা করতালী লাভের নেশ। 

কেবল রঙ্গালয়ের নাটক লেখকদিগের 
কেন অনেক কৃতবিস্ত গ্রন্থকার সমা- 
লোচক ও সংবাদপত্র সম্পাদকদিগেরও 
আছে। কাজেই ভাল জিনিষ বঙ্গ- 
সাহিত্যে জন্মাইতেছে না ।. | 



। পদার্থ শাস্ত্রের একটা মূল কথা। 

পদার্থ শাস্ত্রের একট মূল কথা।  . 
| ইংরাজীতে 95)০০% ও 0১০০ এই 

দুইটি শব্ধ প্রচলিত. আছে; বোধ হয় 
সেই অর্ধে অস্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ প্রয়োগ 

' করিলে চলিতে পারে। 
অন্তর্জগতে অনুভূতি আছে, স্মৃতি 

, আছে, প্রবৃত্তি আছে, ইচ্ছা আছে, এবং 
ইহাদ্দিগকে সাঁজাইয়। গোছাইয়! শ্রেণী- 
বন্ধ করিয়া দেখিবার ও চিনিয়া লইবার 
শক্তি আছে। ইহাদিগকে সাজায়! 
লইবাঁর একটা বড় স্বন্দর প্রণালী আছে, 
তাহার সাহায্যে আমরা প্রত্যেক অনু- 

ভুতিকে, ইচ্ছাকে, চিন্তাকে তাহার 
উপযুক্ত স্থানে আসন দিতে পারি। 

এবং এইরূপে তাহাদিগকে যথাস্থানে 
স্থাপন করিয়। খুঁজিয়া লইতে ও চিনিয়া 
লইতে পারি । এই নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে 
সাজানর নাম কালব্যাপিয়! সাজান । 

আমার অন্তর্জগতের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কণিকা- 
গুলি এইরূপে কালে সজ্জিত ও স্থাপিত 
করিয়া তাহাদিগকে একটি একটি করিয়! 
দেখিয়া ও চিনিয়া লইতে পারি। 

বাহজগৎ, শব্দ স্পর্শ বূপার্দি লইয়া 
যাহা নির্মিত, তাহাঁও এইরূপে সাজাইয়া 
লই। যত কিছু শব্দ স্পর্শ, যত কিছু 
রূপ, আমার সমক্ষে আপিয়া উপস্থিত 

হয়ঃ আমার আত্মগত হইতে চায়, 
আমি তাহাদিগকে একেবারে এক সঙ্গে 
আদসিতে দ্দিই না। তাহাদিগকে কালে 
স্থাপিত করিয়া বিন্স্ত করিয়। গোছাইয়া . 
আসিতে দ্িই। একবার কতকগুল! 
আসে, আর একবারে কতকগুল আসে, 

আর একবারে কতকগুলা আসে । এই- 

রূপে তাহারা ভ্রুমে ক্রমে পর পর আমার 

নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে । 
বহির্জগতে যেন নান! রূপ নান! শব 

নানা গৃন্ধ নানা রস বর্তমান আছে। 
ধ্সামি যেন জীবন-আ্র্েতশ্বিনীতে নৌকা- 
যাত্রী; এটার পর ওটা, ওটার পর ওটা, 
এইরূপ করিয়া! কুলস্থ পদার্থনিচয়.আমার 
প্রত্যক্ষ হইতেছে। অথবা আমি অতুল 

' প্রশ্রধ্যের অধিকারী; একবারে সবট। 
দেখিলে চিত্ত উদ্ভাস্ত হইবে, বিবে- 
চনায় খানিকট। খানিকটা করিয়। দেখিয়] 

লইতেছি, এবং তাহাত্েই এক পরম 
তৃপ্তি অতুল আনন্দ ভোগ করিতেছি। 
অস্তর্জগতে যেমন, বহির্ভগতেও সেইরূপ 
পদার্থের কাঁলব্যাপ্তি । 

রূপ বসের মধ্যে কত্তকগুলা পর 

পর আসে, কতকগুল। আবার এক সঙ্গে 
আসে, যুগপৎ আবিদ্ুত হুইয়! আমার 
অন্তরাত্মাকে অভিভূত করিবার চেষ্টা 
করে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শক্তিমান, 
যাহারা সেইরূপে আসে তাহাদিগকেও 
অন্তরূপে সাজাইয়া লয় । এই সাজানর 
নাম দেশব্যাপ্তি। 

দেশব্যাপ্তি অন্তর্জগতে নাই, সেখায় 
কেবল কালব্যাপ্তি আছে । বহির্জগতে 
উভয়বিধ ব্যাপ্তিই বর্তমান । বলিতে 
পারি, দেশব্যাপ্তিই বহির্জগতের লক্ষণ। 

অস্তর্জগগতের ও বহির্জগতের অস্তিত্ব 

্বীকার করিয়া লইলাম, দেশ ও কান 
শ্বীকার করিয়। লইলাম। 

অন্তর্জগতের থণ্ড সকল কালব্যাপী। 
বহির্জগতের খণ্ড সকল কালব্যাপী ও 

(১৪) 
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দেশব্যাপী । বহির্জগতের লক্ষণ ও পরি- 
চয় দেশব্যাপকতা । 

_ ঘহির্জগত বলিলে একটা না একট 
কিছু বুঝি । কাল ও দেশ বলিলে একটা 
ন! একটা বুঝি । সেই একটা না৷ একটা! 
সম্প্রতি স্বীকার করিয়া! লইলাম। 

বহির্জগতের খণ্ড সকল নূপ রস 

গন্ধাি পদার্থ । "ইহারা এক হিসাবে" 

অন্তর্জগতেরও অংশ); সেই জন্যই বহি- 
জগত ও অন্তর্জগতে সম্বন্ধ ও কারবার । 

সেই সম্বন্ধ কিরূপ পুরে দেখিব। এক্ষণে 
বহির্জগত দেশ ব্যাঁপিয় ও কাল ব্যাপিয়া, 
আমার নিকট প্রতিভাত হয়, এই পর্য্যন্ত 
বলিলেই যথেষ্ট । 

বহির্জগতে চন্দ্র আছে, সুর্য আছে, 
নদী পর্বত আছে, জল বারু আকাশ 
আছে, বৃক্ষ ল'ত। কীট পতঙ্গ আছে। 
ইহাদের এক একটি রূপ রসাদির 
সমবায়; কতকগুলি বিশেষসম্বদ্ধবি শিষ্ট 
রূপরসাদ্দির সমষ্টিকে চন্দ্র সুর্য জল 
বায়ু ইত্যাদি আখ্যা বা অভিযান 
দিয়াছি। 

কতিপক্ন রূপরসাদির সমষ্টির নাম 
যেমন জল, অপর কতিপয়ের সমষ্টির 
নাম বায়ু, তেমনি কতিপয় রূপর্সাদির 
সমষ্টির নাম আমার জড়দেহ। বহি- 
জগতের অপরভাঁগ অপেক্ষা এই ভাগ- 

টার সহিত 'আমার, অন্ততঃ আমার 

অন্তর্জগতের কিছু ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ অনু-. 
ভব করি। সেই জন্ত এই ভাগটাকে 
অর্থাৎ আমার জড়শরীরকে আমার অধি- 
টান ভূমি বলিয়! নির্দেশ করি। বোধ 
হয় এ একটা ভ্রান্তি। তবে এইরূপ 
নির্দেশে কোনরকম সুবিধা থাকিতে 
পারে। মনে ভাব আছে, কিন্তু ভাষায় 

পিট ০ শিপ পপ সরস পপ সস 

কথা নাই, তাই অনেক সময় ভাবকে 
ভাষায় ব্যস্ত করিতে ভূল হয়। 

যে অর্থেই হউক, জড়শরীর বহি- 
জগতের অংশ, অথচ জড়শরীরের সহিত 
অন্তর্জগতের ঘনিষ্ঠতা কিছু অধিক'। 
অন্ততঃ জড়শরীরের ভিতর দিয়া বহি- 
জগতের ব্যাপার আমার প্রত্যক্ষীভূত হয়। 
জর়শরীরের*বিকারে বহির্জগতের বিকার 

হইয়! যায়, তাহার চেহার। বদলাইয়া 
যার। আফিম্থোর তাহার সাক্ষি। 

জড়শগ্নীরের কয়েকটা খণ্ডের নাম 
জ্ঞানেন্্িয়। সেই জ্ঞানেস্ট্রিয় দিয়া রূপ 
রস গন্ধ আমাদের অন্তরে প্রবেশলাত 

করে অথবা আমাদের তস্তর্গগন্তের 

অংশীভূত হয়। জ্ঞানেন্ত্রিয় যথা চক্ষু 
কর্ণ, নাসিক, জিহবা, ত্বক । 

ইন্দ্রিয়গণ এক অর্থে আমাদের 
জ্ঞানের বিষয় অথচ এক অর্থে তাহার 

সমুদয় জ্ঞানেরদার স্বূপ। এ একটা 
প্রহেলিক। স্বরূপ । 

ষণের এখানে আবশ্যকতা নাই । বোধ 
করি জগতে এই প্রধান প্রহেলিকা ৷ 

যাই হউক, স্বীকার করিলাম যে 
বহিজগৎ আঁছে, এবং কাল ব্যাপিয় ও 

বিশেষতঃ দেশ ব্যাপিয়া আছে। এবং 
বহিজগতে যাহ! দেশ ব্যাপিয়া আছে, 

যে পদার্থ লইয়। বহির্জগত, দেশব্যাপ্তি 
যাহার ধর্ম, রূপ রসাদদি যাহার লক্ষণ, 
তাহার নাম জড়পদার্থ। 

হ্বীকার্ধ্য যে জড়পদার্থ দেশ ব্যাপিয়া 
আছে, এবং রূপ রসাদি তাহার লক্ষণ 
এবং তাহাকে লইয়াই আমার বহির্জগতত 

52525555 | টিটি টনি রিল ৫ চি 

সমীরণ। ূ 

এ প্রহেলিক1 বিশ্লে- 

নির্ষিত। এই জড়পদার্থময় জগতের 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়] ষষ্টইবে 1 

কিন্তু স্বীকার্ধ্য স্বতঃসিদ্ধ নহে । 



ঃ পদার্থ শাস্ত্রের একট মূল কথা। 
এরর ০ ০. এ সর ও সপ 

যাহা স্বীকার করি! রা লইতেছি, 
তাহার অস্তিত্ব যে স্বতঃপিদ্ধ এমন কোন 

কথা নাই । জ্যামিতিবিৎ রেখ। টানেন 
বৃত্ত টানেন আরও কত কি টানেন 
অথব! টানিবার শক্তি স্বীকার করিয়া 
লয়েন। বস্ততঃ তাহার রেখা টানিবার 
শক্তি নাই, বৃত্ত টানিবারও শক্তি নাই। 
তিনি যাহ। অঙ্কিত করেন ত্হা সং জ্ঞান্- 

,যায়ী রেখাও নহে বৃত্তও নহে। 
স্বীকার্য যে দেশ আছে ও কাল 

আছে ও উভয়েরই মাত্রা আছে। অল্প 
কাল ও অধিক কাল, সঙ্কীর্ণ দেশ ও 

বিস্তৃত দেশ আমর! অন্থভব করি, স্থতরাং 
স্বল্প আলোচনায় উভয়ের মাত্রা পরিমাণ 
করিতে পারিলে বড়ই সুবিধা হয়। 

যেকোন পদার্থ আমাদের জ্ঞানের 

বিষয়ীভূত, যাহার মাত্রার তারতম্য 
অনুভবে আমাদের শক্তি আছে ও প্রয়ো- 

জন আছে, তাহারই সুক্ষ পরিমাণ 

আবশ্তক। স্থতরাং দেশ ও কাল পরি 

মাণের উপায় অন্বেবণ করায় লাভ আছে। 
কিন্তু মাত্রা পরিমাণের উপার অন্বে- 

যণের পুর্বে উহাদের প্রকৃতির আর একটু 
আলোচনা আবশ্াক। 

আমাদের দেশ ত্রিধ! বিস্তৃত, সম্মুখ 
হইতে পশ্চাতে বিস্তৃত, দক্ষিণ হইতে 
বামে বিস্তৃত ও উদ্ধ হইতে অধোমুখে 
বিস্তুত। এই ত্রিধা বিস্তার আমাদের 

দেশের লক্ষণ, জড়পদার্থ মাত্রই ত্রিধা 
দেশব্যাপী । 
* দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ, বিস্তৃতির এই 
তিন ধারা । আমাদের দেশ, যে দেশ 

ব্যাপিয়া আমাদের জড়জগত বর্তমান, 

যে দেশে আমাদের জড়দেহ অবস্থিত, 
তাহ! এই দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধময়। 

১০৭ 

প্রশ্ন উঠিতে পারে অন্তবিধ দেশ 
আছে কি না? একধা, দ্বিধা, বা চু ধা 

বিস্তৃত দেশ আছে কি না? 

জ্যামিতিবিৎ পণ্ডিতের রেখার 

কল্পনা করেন,উহ1 একধ। বিস্তৃভ দেশ, 
উহার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ বাঁবেধ নাই। 
তাহারা আবার ভূমি বা তলের কল্পন। 
'করেন) উহ! দ্বিধ। বিজ্ৃত দেশ, উহার 
দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, বেধ নাই। 
রেখা বা ভূমি এই উভয়ই জ্যামিতি- 
কারের কল্পিত বা সুষ্ট পদার্থ, তাহার 

সাধ্য নাই যে রেখা বা ভূমি আমাকে 
আনিয়া দেখান, বা অঙ্কিত করিয়া 

দেখান। আবার চতুধা বা পঞ্চধা বিস্তৃত 
দেশ তাহার কল্পনাতে আসিতে পারে, 

কিন্ত তাহার আকার মনশ্চক্ষুর সমধমনে 

আসে না। স্থতরাং সেই প্রকতিসম্পন্ন 
দেশ আছে কি না, বিত 1 নিশ্রয়োজন । 

ফলকথা, যে দেশ আমাদের, যাহা ত্রিধা 
বিস্তৃত যাহার খণ্ডের ব। অংশের নাম 
আয়তন, তাহা দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধময়। 

জড়দ্রবা মাত্রই ছেটিই হউক বড়ই হউক, 
এইরূপ আয়তনবিশিষ্ট। 

রেখা ও ভূমি, যাহাদের অস্তিত্ব 
কল্পনাগর্ডে, কল্পনার বলেই তাহাদের 
পরিমাণ সাধ্য। 

প্রত্যক্ষ অথবা কল্পিত যাহা কিছুর 
মাত্রা অনুভব করি, তাহার নাম রাঁশি। 
রেখ। একট রাশি, ভূমি একট! রাশি, 
আয়তন একট বাশি, কাল একটা 
রাশি, ওজন একটা রাশি, উষ্ণতা, দীপ্তি, 
এ সকলেই রাশি । যে রাশির পরিমাণ 
করিতে হইবে, তাহারই একটি নির্দিষ্ট 
টুক্রা লও । টুক্রাটি এরূপে বাছিয়! 
লইবে যে, যখন আবশ্তক তখন যেন সেই- 

উরি 
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টিকেই অপরিবর্তিত ভাবে পাওয়া যায় । 
রেখা মাপিবার জন্ত এক টুকরা নির্দিষ্ট 
রেখা আবশ্তক, ভূমি মাপিতে এক 
টুক্রা নির্দিষ্ট ভূমি আবশ্তক। ওজন 
মাপিতে এক টুকরা নির্দিষ্ট ওজন 
আবগ্ক। 

[পরে সেই নির্দিষ্ট টুক্রাটির সহিত, 
সমগ্র রাশিটি মিলাইয়া দেখ, তুলনা 
কর, যেমনে পার কর। ' দেখ দ্বিগুণ 
কিতিন গুণ কি শত গুণ কি সহস্র 
গুণ। যত গুণ হুইবে, তাহাই সেই, 
রাশির পরিমাণ ব! মাপ । 

এইখানে একটু গোল হয়। মনে 
কর একট রেখার দৈর্ধ্য মাপিতে 

হইবে। এক টুকরা রেখাকে মাঁপ 
কাটি" বলিয়৷ গ্রহণ করিলাম; উভয়ে 
মিলাইলাম ; দশ গুণ হইয়া খানিকটা 
অবশিষ্ট থাকিল; সেই অবশিষ্ট অংশ 
আমার ননির্দি্ মাপকাটির চেয়ে ছোট । 
স্থতরাং দশ গুণ ত হয় না, পুরা এগার 

গুণও হয় না । এখানে সেই মাপ- 

_ কাটিটি ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, সেই রেখ! 
টুক্রাটিকে ভাঙ্গিয়া আর একটি আরও 
ছোট টুক্রা গ্রহণ করিতে হয়। এই- 

টুকু ভগ্নাংশ, এবার মাপ পূর্বের চেয়ে 
সুক্ষ হইবে। এবারও যদ্দি কিছু অবশিষ্ট 
থাকে তাহা পূর্বের চেয়ে কম হইবে 
তবে ফলকথা খুব ছোট টুকরা মাপ- 
কাটি শ্বব্ধপে গ্রহণ করিয়া যত সুক্ষ 
তাবে পার! যার তাহাতেই সন্তষ্ট হইতে 
হইবে। মাপকাটি যতই ছোট হউক, 
মাপিতে গিয়া একটু না একটু অংশ 
অবশিষ্ট থাকিবারই সম্ভব); তবে তাহা 

ও এত ক্ষুদ্র যে সাং ংসারিক কাজে ছাড়িয়া 
দিলে ক্ষতি নাই। 

সমীরণ | 

যেরপে রেখার দৈর্ঘ্য মাপা যায়, 
ঠিক সেইরূপে এক টুকরা ভূমির দ্বারা 
ভূমি ও একটুকরা আয়তনের দ্বারা 
আয়তন মাপিলে চলিতে পারে৷ 

ভূমির ক্ষেত্রফল ও আয়তনের খনন 
ফল পরিমাপের একটি বড় স্থবিধা আছে। 
ছুইদিকে ছুইটা দৈর্ঘ্যের মাপ লইলেই 
ভূমির পরিমাপ চলে, এবং তিনদিকে 
তিনট! দৈর্ঘ্যের মাপ লইলেই আয়তনের 
পরিমাপ চলে। প্ররুতপক্ষে আমরা এই 
রূপেই ভূমি ও আয়তন মাপিক়া থাকি । 
কিরূপে এই স্থবিধাটুকুর উৎপত্তি হইল, 
তাহা গপিতশাস্ত্রের আলোচ্য । 

দেখা গেল এক টুকৃরা রেখাকে 
চিনিয় ও নির্দিষ্ট করিয়া লইয়। তাহার 
সাহায্যে অন্ত রেখা ভূমি ও আয়তন 
মাপিতে পারা যায় । ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
ভিন্ন ভিন্ন কার্ধো ভিন্ন ভিন্ন টুকরা এই 
জন্ত নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কোথাও 
ক্রোশ, কোথাও মাইল, কোথাও হাত 
কোথাও ব1 গজ, ফুট বা ইঞ্চি এই জন্ত 
নির্দিষ্ট হয়। রেখা কল্পনার সামগ্রী, 
সেই জন্য একটি দীর্ঘ দণ্ড, যাহার বৃদ্ধি 
বাক্ষয়ের তেমন অধিক সম্ভাবনা নাই 
অগত্য। তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। 
সর্ধদেশে সর্বজাতির মধ্যে সর্ধকার্য 
উপলক্ষে একটিমাত্র নির্দিষ্ট মাপকাটি 
প্রচলিত থাকিলে বড় স্থুবিধা হয়। 
ফরাসী গবর্ণমেণ্টের র্ুক্ষণে একটি প্লাঁটি- 
নমের দণ্ড আছে, তাহার দৈর্ঘ্যই সর্বত্র 
মাঁপকাটি ম্বরূপে ব্যবহারের অস্ত পণ্ডি- 
তের! চেষ্টিত আছেন। 

কাল পরিমাণের জন্য এক টুক্র! 
কাল, (অহোরাত্র বা দণ্ড বা ঘণ্টা বা 
পল) নির্দিষ্ট করিনা লওয়া আবগ্তক। . 
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হুর্য্যমগ্ডল আকাশমগ্ডলের মধ্যরেখা, 
অর্থাৎ যে রেখা ঠিকৃ আমাদের মাথার 
উপর দিয়া গিয়াছে, সেই রেখা মধ্যান্ক 
ক্ষণে পার হয়, পরদিন আবার মধ্যাহ্ 

“ক্ষণে সেই রেখা পার হয়। এই ছুই 
ক্ষণের মধ্যবত্রী যে কাঁলখণ্ড, তাহার 
নাম অহোরাত্র অথবা সংক্ষেপে দিন- 
মান। পণ্ডিতগণের ভুর্ভীগ্যবশতঃ "এই 
দিনমান একটু ছোট বড় হয়। বৎসরের 
মধ্যে কখন একটু বড় কখন একটু 
ছোট হয়। তাই বৎসরের সমুদয় দ্িন- 
মানের গড় করিয়া যে কাল পাওয়া 
যায়, পঞ্ডিতের। তাহাকেই কালের মাপ- 
কাটি শ্বরূপ গ্রহণ করেন। এই কাল- 
থগ্ডের নাম সাবন দ্িনমান ॥ এই 
সাঁবন দ্বিনমানের ২৪ ভাগে এক ঘণ্টা 
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পদ্ধতি এক হইলেও কালের মাপে 
ও দেশের অথবা আয়তনের , ফাপে 

কার্ধাতঃ অনেক বিভেদ। আয়তন 
মাপিতে হইলে তিনটা রেখার দৈর্ঘ্য 
মাপিতে হয় । এবং রেখার দৈধ্যমাপ 
অপেক্ষারুত সহজসাধ্য । রেখার-.সহিত 
রেখার্ তুলন1 দরকার হইলে ছুইটাকে 
পাশাপাশি রাখিলেইন্চলে। কিন্তু কাল- 
খণ্ডের সহিত অন্ত কালখণ্ডের তুলন। 
কঠিন। এক টুকরা কালকে অন্য 
কালের পাশে আনিতে পারা যায় ন1। 
এক খঅৰলম্বন স্মৃতি, তাহার উপরও 
ভরসা হয় না। 

কাল পরিমাণের জন্ত অগতা কি 
উপায় অবলম্থিত হইয়াছে, তাহ। গণিত- 
বেস্তারা জানেন। সে উপায় .কতদুর 

ও এক ঘণ্টার ৩৬০* ভাগে এক | ঝুক্তিসঙ্গত তাহাও তাহনীরা বুঝেন। এস্থলে 
সেকেও। সে আলোচন! নিশ্রয়োজন । 

শাকিব শী” 

বিবিধ বহিপড়া। " 

. আমাকে কেহ একটা বই পড়ার 
উপায় বলিয়া দিতে পার ? তোমরা এত 
বছি পড় কি করিয়া? তোমরা এত 

ব্রাকেট আলমারি ভরা : ইংরাজী, 
বাঙ্গাল, সংস্কৃত ফ্রেঞ্চ বহি পড়; এত 

বিজাতীয় ভাষা এত শ্বদেশীয় ভাষায় 
বহি পড়, কিন্ত আমি ত তোমাদের 
সহিত এত বছি পড়িতে পারিলাম ন।। 
আমার এ বহি আমি কবে ধরিয়াছি 
ঠিক তাহা মনে হয় না কিস্ত এখনও 
আমার এই এক খান। বহিই শেষ হইল 
না। "তোমরা প্রায় প্রত্যহ এক থান! 
বহি শেষ কর দেখিয়া, আমার মনে 

আমার এই বহি শেষ করিবার একট! 
যে আশ প্রতিদিন উষার সহিত বুক্ষের 
ছায়ার মত জাগিয়। উঠে, প্রতিদিন 
সন্ধ্যার সময় তেমনি সে বৃক্ষের ছায়ার 
মত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, মনে হক এ পড়া 
শেষ হইকে ন--এখনও ঢের ৰাকি। 
ত'ই বলিতেছিলাম তোমাদের মত 
আমি হইতে পারিলাম না, তোমাদের 
মত আমি বহি পড়িতে পারিলাম না; 
আমার এক খানা বহিই শেষ হইল না 

তোমরা হয়ত ভাবিবৈ আমার পড়িয়া 
পড়িয়া! অবসর নাই বলিয়াই তাহার 
শেষ নাই। আমি ক্রমাগতই বহি পড়িয়া 
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থাকি । কিন্ত ঠিক তাহা নহে । আমার 
এ বহি পড়া অন্তরূপ। এ বহি ষে 

অক্ষরে লিখ! সে অক্ষরে লিখা তোমা- 
দের কোন বহি কখনও দেখি নাই। 
ইহার অক্ষর আমাকে কখনও চিনিতে 
হয় নাই । প্রথমেই চিরপরিচিত বলিয়া 
বোঁধ হইয়াছিল। কিন্তু, এত পরিচিত 
হইলে কি হুয়? ইহার প্রত্যেক অক্ষ- 
রের মধ্যে প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে যে 

নিগুঢ় রহস্ত যে গভীর অর্থ আছে তাহা 
আমি কখনও ঠিক বুঝিতে ধরিতে পারি- 
লাম না। এই পড়িয়া গেলাম,_ বেশ, 
অর্থবোধ হইল মনে করিলাম, কিন্তু 
দ্বিতীয় পংক্তিতে যাইবামাত্র মনে হইল 
প্রথমটা ঠিক বুঝ হয় নাই ভুল বুঝি- 
য়াছি। আমি যাহা বুঝিয়'ছি তাহ! 

সমুদ্রের ফেনার মত, তাহার প্রবাল 

তাহার শুক্তির মত নহে । অমনি 

আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলাম) 
কিন্ত কৈ? তাহার সমগ্র অর্থ বোধ ত, 
এপর্যন্ত হুইয়া উঠিল না। আমার 

প্রথম পংক্তি পড়াই শেষ হইল না, বহি 

শেষ করিব কি করিয়া ? আশ। কোথায়? 

মধ্যে মধ্যে মনে হয় আমি তোমা- 

দের সহিত একই বহি পড়িতেছি; 
তোমর! যাহ। পড়িয়াছ আমি ত তাহাই 
পড়িতেছি। তবে উহার এত বিশেষণ 
কেন? তাই ত মনে এত খানি ঈর্ষার 
উদয় হয় ? তাই ত এবহি ত্যাগ করি- 
বার জন্ত মাঝে মাঝে একটা মর্মাস্তিক 
ইচ্ছা হয়। ও 

কিন্তু এ বহি ছাড়িতে পারিব না। 
এই সমস্ত জীবন 'ধরিয়! ইহাকে ত্যাগ 
করিব মনে করিয়াছি কিন্তু পারিয়! 
উঠিলাম না। এই যে নব পরিচয়ের 

সমীরণ। 

মধ্যে চিরপরিচিতের মত চেনা শোনা, 
এই যে গুঢ় ব্রীড়াক্রীড়িত প্রাণের গভীর 
অর্থোন্সেষের ঈষৎ অস্পষ্ট অনুভূতি, সহস! 
বিছ্যতের মত অন্ধকারের মুখ নিমেষের 
জন্য আলোকিত করিয়। অন্ধকার আরও 

গাঢ়তর রাখিরা চলিয়! যায়, এই যে 
ছুইটা অপরিচিত প্রাণের অপরিচিত 
ভাষায় কথাব্ভা আমার জীবন ধরিয়! 
চলিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে এমন 
একটা মোহ, এমন একটা স্নেহ-শৈত্য 
আছে যে, আজ পর্য্যন্ত ইহাকে ত্যাগ 
করিতে পারিলাম না। ত্যাগ করিব 

ভাবি কিন্তু তখনই মনে হয় যাহাকে 
জীবনের সঙ্গী করিয়! লইফ়াছি, তাহাকে 
ফেলির1 আমার জীবনট। নিতান্ত স্বাদ- 

বিহীন হইয়া পড়িবে আর তাহার কোনও 
মুল্য থাকিবে না! তাই কত কি ভাবিয়া 

ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। 
তা, তোমরা চলিয়া! যাও, আমি পি- 

ছনে পড়িয়া থাকি । তোমাদের উদ্দেশ্ত 
সিদ্ধ আমার অসিদ্ধ। তোমর! হয়ত 
হিসাবে আমাকে পাগল মনে করিবে 
তা কর আমান কোন আপত্তি নাই। 
আমি এখানে সেই দিনের জন্য বসিয়। 
থাকি যেদিন আমি আমার ইতি শেষ 
করিব--ঘে দিন সান্ধ্য পথিকের মত ছায়। 

বিহীন হইয় চুর্ণিত' লোকে আমার সান্ধ্য 
তারার দিকে চাহিয়। আমি আমার সেই 
শেষের দ্রিকে যাত্রা করিতে পারিব;-_ 

পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে অনস্তগম্ভীর 
অন্ধকার পদ শব্ধধবনিত অসীম নির্জান 
সেই ছায়।, ভয়, অবিশ্বাস ও বিস্থৃতির পথ, 
আর সম্মুখে রহিবে সেই সন্ধ্যার স্তিমিতা- 
লোকে ছাক্সা পথালোকিত আমার" সেই 
স্লিপ্ধ শেষ পথ? সেকি উজ্জ্বল উৎসাহ ও 



টি বিবিধ বহিপড়া । টি 

বিরাট আনন্দের দিন? সেদিন কি ভয়, 
কি বিস্ময়, কি আশা কি সংক্ষোচের-__ 
কিন্ত, আমার তাহাতে কাজ নাই। 
তোমরা আশীর্বাদ কর মে আমার 

*“আশারই দিন চির কাল থাকি । হয়ত 
সে শেষ দিনে আমার সে শেষ দেখিবার 

সময় হইবে না। রজনী- সন্ধ্যা হইত 
সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দিবসের জন্ত পুর্বব- 
দিকে চাহিয়া! থাকে, কিন্তু সেই দিবসের 
দ্বারেই তাহার মৃত্যু হয়। 

মনের পৃথিবী | 

যজ্ঞ করিবেত সর্বস্ব দক্ষিন! দিয়! যজ্ঞ 
করিও । তোমার যাহ! আছে তাহা 

সমস্ত দিয়া পরের স্থানে যে ভিক্ষার 
কুটীর খানি বাধিবে তাহার ভিতরেই 
তোমার সমস্ত রাজত্ব থাকিবে তাহা 

কোন কালে ভাঙ্গিবার ছিড়িবার নহে। 
তোমার ভাল বাসার জনকে তোমার 

যাহা আছে তাহাই দিও, তোমার মনের 
ভাঙ্গা! কুটার খানিও তাহাকে দিও কেবল 
তোমার সর্ধাঙ্গ সুন্দর বাগান বাড়ী 
দিতে পারিলে না বলিয়! লজ্জা পাইবার 
কোনও আবশ্তক নাই। কারণ সেই 
কুটার খানি তোমার বাগান বাড়ীর 
মালীর আরামস্থল ; যেমালী তোমার 

* এই প্রবন্ধটি মনানীয় শ্রীযুক্ত রবিন্ত্র নাথ 
ঠাকুরের বিবধ প্রবন্ধ' নামক পুস্তকের মনের 
বাগানবাড়ী নামক প্রবন্ধ দৃষ্টে লিখিত। সে 
প্রবন্ধটীতে মাননীয় লেখক যাহা বলিয়াছেন 
তাহার সবুর মর্ম এই”-তোমার প্রিয়কে মনের 
বাগানবাড়ী দিও তোমার মনের আনাচ কানাচ 
দিও না। 

১১১ 

বাগান বাড়ীটাকে এত স্থন্দর করিয়াছে 

সেই মালীর থাকিবার বাটী। * 
তোমার প্রিয়কে তোমার সমস্ত 

দেখাইও। তোমার প্রাণের অন্ধতম 
প্রদেশ ও বৃষ্টিহীন মরু হইতে আরম্ত 
করিয়া উজ্জল উর্ধর ক্ষেত্র অবঞ্ধি দেখা 
ইও )*যেন কোথাও কোন ছায়া, কোন 
সমস্যা আসিয়। তোষীদের মধ্যে ন। দঈীড়া- 

ইতে পারে--তোমাদের দৃষ্টি বিরোধী ন। 
হইতে পাঁরে। কেবল ছায়া হীন আলোক 
দেখাইলে কি জানি যদি তোমার পার্খ- 
ধর্তিনী কোনও ঘোর! বর্ষা রজনীর নিশীথ 
বর্ষণের মধ্যে জাগিয়! উঠিয়া, তোমার 
দিকে চাহিয়! মনে করে সে তোমাকে 
যাহ! ভাবিয়াছিল তুমি ঠিক তাহ নও । 

অনাদি প্রকৃতি তাহার উত্ত,ঙ্গ শৈল- 
শৃঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র তৃণগুল্স পর্য্যন্ত বক্ষে 
লইয়! আকাশের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে 
চাহিয়া আছে, কিন্ত আকাশের,বারুর ভর 
তাহার সেই শুভ্র তুষার মগ্ডিত গিরিশৃগ 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র শ্তামহ্ী তৃণ গুল্সের উপরই 
বেশী; কেবল যখন সেই বায়ুর একটু 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তখনি তাহার বেগ 
সেই শুঙ্গে প্রতিহত হয়, সে বেগে যদি 
সে শৃঙ্গ উপাড়িয়৷ পড়ে সে ত প্রকৃতির 
ছুভার্গ্যের বিষয় সে তাহার লজ্জার বিষয় 
নহে। তাই বলিঙেছিলাম তোমার 
প্রিয়তমের নিকট 'আম্মদোষগুণ কিছুই 
গোপন করিও না। | 

সমন্তদিন লোকে পৃথিবীর থাকে 
কেবল সন্ধার ছায়া, আলোকের জোয়ার 

ভাটায় সে বিশ্বের হয়, তুমি যদি তোমার 
সন্ধ্যালোকে তোমার পপ্রিয়কে বসাইয়া 
তাহার বিশ্বের মধ্যে গণ্য হইতে না 

 পারিলে ত হোমার সমস্তই বৃথা । 



১১২ সমীরণ । € 

ভাই বলি তোমার গ্রিষকে কেবল 1 মনের পৃথিবী দাঁও। এক কথায় তাহাকে 
তোমার মনের বাগান বাড়ী দিও লা, 

তাহাকে তোমার মনের প্রকৃতি তোমার 

কী 

শত লোক শত কথা বুলে 

শত লোকে গাহে শত গান 

ধ্বনিয়। উঠিছ্ধে, চাঁরিভিতে 

অবিরাম অন্তহীন তান); 

২ 

তারি মাঝে প্রতি দিন যাই 
ক্ষুদ্র মোর প্রাণটারে লয়ে 
প্রতি সন্ধ্যাবেল। ফিরে আসি 

তোঁমারে সে কথাটা না কয়ে 

তু 

বলিতে যাইয়া! ফিরে আসি 
সঙ্কোচে যে পারিনা! বলিতে 

সে সক্কোচ তুমিও বুঝ না! 
আর কেহ বুঝে না মহীতে। 

৪ 

যে গানে ধনিয়া উঠে প্রীণ 
গাহিতে পারিনে যেন তাক 
প্রাণ পুর্ণ নীরব বাসন! 
প্রাণেতেই নীরবে লুকায় ! 

৫ 

অশ্রজল ধীরে পড়ে যায় 
জগতের কেহ তা বুঝে ন 
আমার গর নীরব সঙ্গীত 
এ জগতে কেহই গুনে না। 

স্্্্্ম্পর৮স্্..সসস্প্্প 

্ নীরব সঙ্গীত। 

তোমার সমস্ত চরিত্র দাও। 

৬ 

তুমি ঘদি পারিতে শুনিতে 
মোক এই নীরবিত গান 
পর্শি সেই নিভৃত গুহায় 
যেথা জাগি আছে মোর প্রাণ 

৭ 

কোন শুভক্ষণে যদি কু 
বুঝিতে পারিতে এর কথা 
নিমেষেতে গীতি পুর্ণ হ'ত 
মোর গীতিহীন নীরবতা ! 

৮ 

এত গান আবরণ ভেদি 
যেত গাঁন তোমার শ্রবণে 

ধবনিয়। উঠিত দিশিদিশি )_ 
ুচ্ছাত্বুর সন্ধ্যার পবনে 

৪১ 

আলোকের ওই গীতি সম 
বিদায়ের রশ্মি বিচ্ছুরিত ১ 
পড়িত সে অস্তাচল পরে 
প্রাগ মোর হইয়। মৃচ্ছিত !: 

১৩ 

মরণে রহিত তার মনে 

তুমি তার বুবিয়াছ ব্যথা 
সার্থক হইত তার গান 
সার্থক হইত নীরবতা ! * 



॥.. আমাদের কন্যা । " ১১৬ 

আমাদের কন্যা। ৃ 

ম'নুষ মরিলে তাহার ত্যন্ক সম্পন্ডির 

কিরূপ দায়বিভাগ হইবে, ইহা লইর! 
প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভা অসসভ্য সকল 

জাতির ভিতরেই চিরকাল বিবাদ বিসম্বাদ 
চলিয়া আসিতেছে এবং যে জাতি সত্তা- 
তাঁর যত উচ্চতর স্তরে আরোহণ করি- 
মাছে তাহারাই ইহা! লইর! যতদূর সাধ্য 
একরূপ বাধানাধি নিয়ম স্থির করিয়ছে। 

মৃত্যুকালে স্ত্রী পুর কন্তাদি রাখিয়া 

যাইবে সকলেই এইরূপ আশা করে 

স্বতরাং ইহাদের ভিতর মুতের তাক্ক 
সম্পন্তি প্রাপ্তির অংশ বা পারম্পর্য 

নিয়ম, সকল ব্যবহার শান্সের প্রথম 

উদ্দেশ্ত। ইংরাজ জাতির ভিতর নিয়ম 

এই যে, মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ 
পুত্র কন্তার সমান ভাবে প্রাপ্ধ হয়, 
সাম্য যাহাদের মমাজ নীতির মূল ভিন্ত। 
তাহাদের পক্ষে এ নিরম কিছুই আশ্চর্য 

নহে।, স্ত্রী পুরষ্র ভিতর কোন প্রকার 

অধিকাঁর-ভেদ না থাকে ইহাই ইংরেজ 

সমাজের প্রধান নিয়ম ও ইংরেজ জাতির 

একান্ত চেষ্টা । স্থনরাঁং ইংরাজ মরিলে 
সাভার বিষয়ের উপর তাহার পুত্র 

কন্ঠাগণের সমান অধিকার বণ্তিবে ইহা 
তাহাদের একরূপ জাতীয় সংকল্প বল।» 

যায় । ইউরোপীয় অন্তান্ত অনেক জাতির 

ভিতর এইরূপ নিয়ম আছে, তবে সময়ে 

সময়ে অবস্থাভেদে প্রয়োজনানুসারে, 
সে নিয়মের ব্যতিক্রম9 দেখা যায়। 

ফরাসি জাতির স্তালিক আইন (৪9911 

[৮৬ ) এইরূপ জাতীয় অবস্থা ও 

প্রয়োজানুসারে গঠিত । মুসলমান- 
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দিগের ভিতর" স্ত্রীপুরুষে সাম্য ভাঁব 
নাই বটে শ্ষিম্ত মহাম্মদীয় ব্যবহার 
নীতিতে ভ্রাতা বন্তনানে ভগ্নি পিহ্তত্যক্ত 
সম্পন্তি,হইতে একেবারে বঞ্চিত হন. না, 
তাহাদের নিরম ভ্রাতার আঅগ্ধেক ভগ্নি 
গাহবেন। , কিন্ত হিন্দুশাম্তকারেরা এ 
বিষয়ে কঠোর নিয়ম করিয়াছেন যে, 

জাতা বর্তমানে ভগ্ির পিতৃত্যন্ত সম্পত্তি 
পঃ$ইবার কিছুশাত্র অধিকার নাই । সাম্য 
বাদাদিগের চক্ষে এটা অতি ভয়ানক 

কঠোর নিধন নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে, 
কিন্ত বৈবম্যবাদী হিন্দ ষহুকাল হইতে, 
ধন্তমান পাশ্চাত্য জাতি সমুহের" মধ্যে 
ভানেকের স্থষ্টির বছ পুর্ধকাল হইতে, 
নির্বিবাদে ইহা শান্তিময় 'নিয়ম বোধ 
করিয়া আমিতেছেন । একু পিতা 

মাত!র সন্তান হইয়া একজন সমস্ত 

পাইবে, আর একজঞ কিছুই পাইবে না 
এটা হঠাত শুনিতে কেমন যেন একটা 
বড় কঠোর শিম বলিয়া! বোধ হয়, 

কিন্ত বাস্তবিক এ নিয়মের বিশেষ 
কারণ কি বিবেচনা! করিলেই সহজে 
বুঝিতে পার! বায়। 

উপরি-উক্ত বিষয় বুঝিতে হইলে 
হিন্দুর বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটা কথা 
অগ্রে বোঝা চাই। হিন্দুরবিবাহ্ চুক্তি- 
মূলক নহে, পুত্র কন্তাদিগকে আইন 
সিদ্ধ করিবার জন্য নহে, (082801920 25 &, 

0070 0120 6০ 19021129 0515917202025 ) 

স্ত্রীপুরুষে পরম্পর পরস্পরের বিষয় ভোগ 
করিবার জন্য সামাজিক নিয়ধ বদ্ধ হই- 
বার চেষ্টা নহে, অল্প কথায় হিন্দুর বিবাহ 

(১৫) 
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মোটেই কোন প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার 

নহে হিন্দু বিবাহের তাঁৎপর্ষ্য স্ত্রীপুরু- 
ষের একীকরণ, একীকরণ বিষয় সম্বন্ধে 

নহে, ধর্ম সম্বন্ধে । আমাদের স্ত্রীআমাদের 

বিষয়ভোগিনী নহেন, আমাদের সহ- | 

ূ 
র 
ূ 

ধর্ম্ণী। প্রকৃত পক্ষে আমাদের স্ত্রীলোক- 
দিগের বিষয় সম্পত্তির সহিত কিছু 
মাত্র সম্পর্ক নাই ;*এবংরাখিতে ৪ বাঁণনা*, 

শাল্্রকাঁরদিগের অভি- | রাখেন ইহা 
প্রেতও নহে। স্বামী হিন্দু জ্ীদিগের 
একমাত্র আরাধ্য ও উপভোগ্য জিনিষ | ; 
দীন-দরিদ্র স্বামীতে রাজ ছুহিতাঁও জণা-- 
তের যাবতীয় উপভোগ্য পদার্থ দেখেন, 
এবং পরম দেবতা জ্ঞানে পবিজান্তঃকরণে 
আরাধন। করেন। যেজাতির ক্সীপুরু- 

ষের এই সম্বন্ধ সে জাতির স্্রীলোক- 
দিগের পৃথক জম্পন্তি থাক বা রাখা 
সামাজিক নীতি-বিগহিত । উপরে 
আমর! য়ে একীকবরণের কথ! বলিয়াছি 

_ তাহাতে স্ত্রী পুরুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
য'হাকে আমরা গৃহস্থ বলি তাহাই হয়, 
অর্থাৎ পৃথক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া 
ষাঁয়, একথা নিতাস্ত কল্পন।-প্রস্থত বলিয়। 
জড়বিজ্ঞনবাদীদিগের মনে হইতে পারে, 
কিন্ত যিনি প্রকৃত হিন্দু তাহাকে ইহা 

বুঝাইতে হয় না। এইহবপ ধারণ ও 

ৰ 

ৰ 

সমীরণ । ও 

কন্ত। আমার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী 

হইয়া সুখ সম্ভোগ করিবে । তাহার 
বাসনা কন্তা সৎপাত্রে পর্ধিণীতা হইয়া, 
সেই স্বামীর স্থখে সুখিনী ও ছুঃখে 
ছুঃখিনী হইয়|! জীবন যাপন করিবে! 
পিতার জীবদ্দশ।তেই কি আর মৃত্যু 
পরেই কি পিতার সহিত»--পিতার সম্প- 
ভি'র সহিত--কন্তার কিছুমাত্র সম্পক 
নাই এবং থাকে এরূপ বাসনাও নহে। , 

হিন্দ মরণান্তেও তাহার আত্মার 
কিসে উন্নতি হইবে সে ভাবন। সর্বদাই 
ভাবেন এবং তজ্জন্ত সর্বদাই চেষ্টা 
করেন, আমদের পুত্র পৌত্রাদির কাযা 

কারের উপর আমাদের আত্মার উন্নতি 
| 
| 

ৃ 

! 
! 
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অবনতি নির্ভর করে। সুতরাং ফে 
পুত্রের সতক্রিয়া জনিত পুণ্যে আমাদের 

আত্মার উন্নতি ও তৃপ্তিলাভ হইবে তাহা- 
কেই আমরা সর্ধন্ব দিব, ইহা কিছু 
আশ্চর্য্য নিয়ম নহে । সমাজের অব- 

নতির সঙ্গে আমরা যেমন অনেক আধ্যা- 

স্সিক কথা ভূলিয়াছি, এ কথাও তেমনি 
ভূলিতেছি। বাপ পিতামহের নাম 

ৰ রাখথিবে” এনা নিতান্ত সাংসারিক গাত্মা- 

নীতির বশবর্তী বণিয়াই, হিন্দু কথন 
. এতাহার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে, স্বাম.র পিতা 

বনিহ্ার বা কন্তার সম্পন্তিকি থাকিবে |. 
মনে করেন না,-আমি মরিলে আমার 

তিনি মনে করেন,- আমার ম্ৃত্যুতেই 
আমার স্ত্রীর মৃত্যু, স্ত্রীরও সেইরূপ একান্ত : 

ধারণ, স্থতরাং বিষয়ের ভাবনা কাহারও 

হইল না,. কাষেই স্ত্রীর বিষয় পাইবার 

| ভিমানের কথা। 
। বাখিবে। 

প্রকৃত কথ এনাম 

নহে আত্মার তৃপ্তি সাধন 

করিবে। কন্ত। দ্বার! সে কার্ষ্য হইবার 
নহে, কণ্ঠ। তাহার স্বামীতে লীনা স্থতরাং 

পিতামহের আত্মার উন্নতি ও তৃপ্তি লাভ 
করিবার চেষ্টা করিবে, আমার জন্য ব! 
আমার পিতা পিতামহের জন্ত করিবে 
কেন। তাহা হিন্দুধন্ম শাস্ত্রের নীতি 
বিরুদ্ধ, তাহা আমরা মনে করি না। 

ব্যবস্থাও হইল না। কন্তা পক্ষেও তদ্রপ। র আমরা কন্তার শৈশব হইতেই “তাহাকে 
শা পিতা কখনও মনে করেন না আমার | শিক্ষা দিই যে, বিবাহ পরধ্যস্ত কন্তা 



৭ আমীদের কন্য। | 
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পিতামাতার আদরের জিনীষ, পালনের 
পদার্থ, শাসনের সামগ্রী 'ও ভাবনার 
বিষয়। সর্বাপেক্ষা ভাবনার বিষয় 
কণ্তার বিবাহ, বিবাহান্তে কন্ঠার পিতা- 

মাতা অপেক্ষা শ্বশুরাদির নিজের জিনীষ। 

পিতামাতার বিষ আর চিন্তা মাত্র 
না করে। যাহাতে স্বাশীম্থখে সুখী 
ও সন্থষ্ট হন সর্বদা তাহাই করিব, 
যাহাতে স্বামীর পিতা মাতা স্থখী হয়েন 
তাহাই করিবে, পিতাণাতাকে ভুলিতে 

হয় তাহা ও ভূলিবে তাহাত্তেই পিতামা- 
তার সুখ, হিন্দু পিতার কন্তা সম্বন্ধে 
এইরূপ ধারণা ও কন্তা পতি এইরূপ 
উপদেশ । 

_. প্রসঙ্গ-ক্রমে আমাদের কন্তা সম্বন্ধে 
আর ছুই একটা কথা না বপিন। 
থাকিতে পার যায় না। একদিন 

স্বর্গীয় বিছ্ভানাগর মহাশয় গল্পচ্ছলে 
বলিয়াছিলেন, ষে তিনি মহামহোপাপ্যায় 
অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে এবং 

অনেকানেক শাক্সীলোচন। করিয়া 9 যে 

শিক্ষা লাঁভ করিত পারেন নাই তাহা! 

একজন সামান্য ভূত্যের নিকট হইতে 
লাভ করিয়াছিলেন এবং ভূত্যের গুক- 

দক্ষিণ স্বরূপ পারিতোবিকও দিয়াছি- 
লেন, সে শিক্ষাটা এই ধে তিন মুষ্টি ত গুলে 
তাহার জীবনধারণ হয়, ব্রাঙ্গণের 

ছেলে তিনি দ্বারে দাড়াইলে তিন মুষ্টি 
তঙুল পাঁওয়। যায়, তাহার জন্য পরের 

দাসত্ব স্বাকার করা কেন? বিগ্ভাসাঁগর 
"মহাশয় বদ্ধমানে অবস্থিতিকালে তাহার 
প্রিয় ভূত্যের নিকট হইতে এই শিক্ষা- 
লাভ করেন এবং কলিকাতায় প্রত্যা- 

বর্তন কঁরিয়াই চাকরী পরিত্যাগ করেন। 

ভৃত্য যেমন বিগ্ভাসাগর. ষহাশয়ের এক- 

সপ পপ নস 2 

দিন খিক্ষক ৷ হইয়াছিল, কন্ত! সেইরূপ 
হিন্দুসমাজের প্রত্যেক লোকের *শিক্ষ- 

স্রিত্রী। কন্তার নিকট হইতে আমরা যে 
স্বার্থত্যাগের মহতী শিক্ষা পাই, সে 

শিক্ষা সহজ" গ্রন্থ পাঠে বা গুরূপদেশে 
| উপলব্ধি হইতে পারে না। বে কন্তাকে 
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আমাদের প্রতিনিয়ত 

আমরা, জীবননর্ধস্ব করিয়া লালন 
“পালন করি, যে আদরের সামী কন্ঠ। 

একদ চর্ষের বাহির হইলে আমর! 
চারদিক অন্ধকার দেখি, যে কন্তাঁকে 
সাধ্যমত ভাল খাওয্ু/ইয়া। ভাল পরাইয়! 
আমর! স্ুণী হই, যে কন্ঠ।র স্থখের জন্য 
আমরা জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তত থাকি, 
(সেই কগ্চাকে আমরা কেমন নিঃস্বার্থ ভাবে 
দাণ করিয়া আমরা সুধা হই, আর সে 
দান এমনি স্বত্বলোপী দান যে ৰিবাহের 

পর কন্যার সহিত তাহার স্বাশীর থে 
অপাখিব পবিত্র একান্ত 'সশ্বন্ধ তাহাই 
তিনি বুঝিতে পারেন ইহাই আমাদিগের 
বাপশা, আরও আমাদের বাসনা কন্ত। 

“আমার” বলিতে * আমার কিছু ন! 
বুঝেন তাহার স্বামীর বুঝেন । এরূপ 
স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষ। আমাদের জীপনের 
ভিতর আর হর না ইহাব্যশীত হিন্দুর 
প্রকৃভ হিন্দুরানী শিক্ষা হয় কি না 
সন্দেহ। দান হিন্দুধন্মের এক প্রধান 

অঙ্গ, কিন্তু সকল প্রকার দান অপেক্ষা 
প্রিরতর বস্ত কন্ঠাদান কত বড় শিক্ষা 
তাহা বলা যার না। ত্যাগ হিন্দুধর্খ্ের 
অপর প্রধান অঙ্গ কিন্তু এরপ স্বার্থ 
ত্যাগের দৃষ্টান্ত জীবনে আর পাওয়া যায় 
না। আমর] জন্মিয়া অবধি শিক্ষা! করি. 
যেছিন্ন বস্ত্রের স্তায় আমাদিগকে এই 
দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তজ্জন্ত 

প্রাস্তত থাকা 
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কর্তব্য । কিন্তু জড় দেহাপেক্ষ] প্রিয়তর 
বস্ত কন্তাত্যাগ অধিকতর ত্যাগ শিক্ষার 
বিষয় নয় কি? এই জন্যই বলিতে- 
ছিলাম কন্ত। হইতে আমর যে শিক্ষা 
পাই দে অতি মহতী শিক্ষা, এবং তাহা 
হিন্দুর-পক্ষে একান্ত আবশ্তকীয় শিক্ষা । 

কন্তার সহিত,.পিতার সম্পর্ক, ত্যাগ 
যখন হিন্দু্িগের ক্সভিপ্রেত ও প্রয়ো- 
জনীয় তখন পিতা ও কন্তার মধ্যে কোন 
প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ বাখা উভয় 

পক্ষেরই শ্রেয়স্কর নহ্থে, পিতার জীবদ্দশা- 
তেই হউক আর মৃত্যুর পরই হউক, 
তাহার সহিত, বা তাহার সম্পত্তির সহিত 

কোন প্রকার সম্পক রাখা কন্তার পক্ষে 

বড়ই দুষণীয়। * 
পিতার সহিত সম্পর্ক রাখিতে নাই 

এ কথা আমি বলিতেছি না যে কন্তা। 
বিবাহের পর, হইতে পিতাকে “বাবা” 
বলিবেন না । আমার বলিবার অভিপ্রায় 
এই যে আমার ও তাহার স্বার্থ ও স্বত্ব 
বিভিন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেইরূপ ব্যব- 
হার প্রার্থনীয়। যখন আমাদের সহিত 
আমাদের কন্তাঁর এবধপ সম্পর্ক আর 

পুত্রের সহিত সম্পর্ক যেরূপ ঘনিষ্ঠ পৃর্ধ্ে 
উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের 
ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাকারিত্ব নির্ণয় 
কালে কন্ত। কিছুই পাইবেন ন! পু্রই 
সমস্ত পাইবেন এরূপ বিধান কিছুই 

সমীরণ। | 

আশ্চর্য্য নহে। আমরা এই প্রবন্ধে 
অনেক গুলি বিষয় ধরিয়া লইয়াছি কিন্তু 

এই সকল বিষয় আমাদ্িগের ভিতর 
প্রমাণ বা যুক্তি সাপেক্ষ নহে, চির- | 
প্রসিদ্ধ স্থির সত্য বলিয়াই ধরিয়া লই 
য়াছি। সমাজ বিপধ্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা অনেক ধর্্মও ব্যবহার নীতি 
ভুলিয়াছি ও ভূলিতেছি, সেই জন্তই 
আমাদের এই সকল সন্দেহ উপস্থিত , 
হয়। 

সামা বীতি হইতে সন্দেহ জন্মায় 
বলিয়াই স্বাধীনতা প্রয়োজন, এই জন্ত 
আজ কাল' যথেচ্ছাক্রমে জীবদাশায় ব1 

জীবনান্তে সম্পত্তি দানের ব্যবস্থা আব- 

স্টক হইনাছে, তাহাতে ভগবানের এমনি 
ইচ্ছা! যে বাঙ্গালাদেশে সে স্বাধীনতা 
অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে, ইহা 
ইংরাজদিগের আগমনের পুর্ব হইতেই 
চলিতেছে ইহা এক প্রকার কাকতা'লী- 
বৎ ঘটিয়াছে। তাহার পর ইংরাজদের 
স্পর্শে উইলের ব্যবস্থা শিখিয়াছি 

স্কুতরাং জীবনে মরণে আমরা এক্ষণে 
স্বাধীন ভাঞ্চজেযথেচ্ছাত্রমে সম্পত্তি দান 
বা অপর যে কোন ব্যবস্থা করিতে 

পারি। এবং তাহাতে পুত্র কন্ঠার দায় 

সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির বিরোধী হইলেও 
সাম্যভাবে ও স্বাধীন চিত্তে সবেচ্ছাধীনে 
ব্যবস্থা সিনে পারি। 



২ র্হার। | ডল 

ততুহার। | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

ৃ রতনের সংসার । 

আরও ছুই বৎসর অতীত । এই প্রাণেপ্রাণে মিশাইয়া গেল। ছুই দশ 
ছুই বৎসরে রাণীর নিজের যাহা কিছু 
ছিল, তাহাও ফুরাইয়! গিয়াছে । রাজার 
বাজেয়াপ্ত সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে রাণীর 

নিজের কিছু স্ত্রীধন সম্পন্তিও ছিল। 
রাঁণী সেইটা উদ্ধারের চেষ্টা করেন। 
সম্পত্তির উদ্ধার হইল না, পরস্ত মোঁক- 
দমার খরচ যোগাইতে তিনি ছুই বৎসরে 
নিশ্ব হইয় পড়িলেন। 

রতন এই দরিদ্র পরিবার লইয়! 
সার পাতিয়া বসিয়াছেন। সংসারের 

মধ্যে রতন, রাণী, নারাঁয়ণী ও একটী 
কোল বালিক1। দাঁস দাসী রাখিবার 
শক্তি রহিলনা বলিয়া, রতন তাহাদিগকে 

ছাড়াইয়। দ্িলেন। আত্মীয় স্বজন যে 
কেহ' ছিল, তাঁধারা সকলে ভাবগতিক 
দেখিয়া আপন! আপনি স্থানান্তরিত হইয়। 
গেল। নারায়ণী এক! থাকিবে বলিয়া, 

একা থাকিলে কতক্কি ভাবিবে বলিয়া, 
অবিরত চিস্তান্দোলনে সোণার কমল 

 শ্রীহীন হইবে বলিয়া, রতন কোল কুমী- 
 স্ীকে নারায়ণীর সঙ্গিনী করিয়াছিলেন । 
 ৰার বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মণ ব্যাদ্বমুখ হইতে 
এই বালিকাটাকে রক্ষা করেন। তাহার 
পর পরিচিত একটা কোল গৃহস্থের হস্তে 
বালিকার রক্ষার ভার ন্যস্ত 
এখন প্রয়োজনে তাহাকে আবার আপ- 

নার কাছেই লইয়া আসিলেন। অল্প- 
দিনের মধ্যেই বালিকা নারায়ণীর সঙ্গে 

করেন? 

দিনে এমন হইল, যের্ক রতন, কি রাণী, 
বালিকার জ্বাতীয়ত্ব বিশ্বৃত হইয়া সংপারে 
গ্রতোক কার্যের ভার তাহার উপর দিয়। 
নিশ্চিন্ত হইল, কেছল কন্ত! বলিয়া আর 
তাহার উপর ঘ্বণ] রহিল না। জাত্যভি- 

মান কতক্ষণ ভালবাসার আকর্ষণ 

সহ্য করিতে পারে? বালিকার নাম 
আঙ্গী। 

রশচি হইতে বহু দূরে অবস্থিত 
বলিয়1, ভাঙিয়! চুরিরা' ইটউকাঠ লইয়া 
যাইতে খরচ পোঁষাইবে না, বলিয়া, বীর- 
চন্দ্রের প্রকাণ্ড প্রাসাদটী ইনজিনিয়র 
সাহেব পরিতাগ করিয়া গিয়াছেন। 

সুবর্ণরেখা সময় পাই! ছুই বৎসরের মধ্যে 
সেই অট্রালিকার কিয়দংশ উদরসাৎ 
করিয়াছে; তাহারই এক অংশে রাণী 
অবস্থান করিতেছেন। 

আনন্দ দেব ইতি মধ্যে ভূম্যধিকারী 
হইয়াছেন। রাজদত্ত জায়গীর্ পাইয়া- 
ছেন। আর সরল ব্রাহ্মণের কুটীলতার 
মন্দ বুঝিতে ন। পারিয়া রাজা উপাধি 
লইয়াই বীরচন্দ্রের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত 
হইয়াছেন। রাণী রতনের কথা না 
গুনিয়া কি একটা স্ত্রীধন, পিতৃদত্ত 
যৌতুক-_তাই লইয়া মোকদ্দমা! করিয়া, 
হারিয়া নিজেরও যাহা ছিল সব নষ্ট 
করিয়াছেন। - নারার়ণী পঞ্চদশে পা 

. দিয়াছে । 



এ 

১১৮ 
পপ. সপ 

রতন'প্রাতে উঠিয়াই সন্ধ্যা আহি- 
কাদি' কাধ্য সমাপন করেন। পরে 
সমস্ত পরিবারের আহার সংগ্রহ করিবার 
জন্য দ্বিগ্রহর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। যাহা! 
কিছু পান, ফিরিয়! আসিয়া! আঙ্গীর হস্তে 
সমর্পণ করেন। আঙ্গী সেইগুলি পর- 
দিনের জন্য সংগ্রহ করিয়া 'রাখে। 
নারায়ণী রতনের অন্পস্থিতির অবসরে 

পুষ্পাদি চয়ন করিয়া ব্রাহ্মণের দেবপুজার 
আয়োজন করিয়া! রাখে। আঙ্গী ব্রাঙ্গ- 
ণের আহারের জগত কাষ্ঠ তগুলাঁদি 
আহরণ করিয়া একস্থানে রাখিয়। দেয়শ 

রাণী বালিকাদিগের ও নিজের জন্য 
রন্ধনার্দি করিয়া! ত্রাঙ্গণের অপেক্ষায় 

বসিক্স। থাকেন । 

ব্রাহ্মণ বাঁটীর বাহির হইয়! যেখায়ই 
যান না কেন দ্বিপ্রহরের পরে কোথায় 
ও থাকিতেন না। তিনি না আমিলে 
ও আহার না করিলে কেহই আহার 
করিত না। কিছুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণ 
বালিকাঁগণের সহিত এই বিষয় লইয়! 
অনেক তর্ক করিয়াছিলেন। অনেক 

বকাবকি করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহা- 
দের সহিত বাকযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, 
উপায়াস্তর না! দেখিয়া, বাটার বাহির 
হইয়াই যত শীঘ্র পারিতেন ফিরিয়] 
আসিতেন। কিন্তু সহত্র চেষ্টা করিলেও 
দ্বিপ্রহরের পূর্বে প্রায়ই ফিরিতে পাঁরি- 
তেন না। অনস্তপুরের মধো সাহায্য- 

ক্ষম লোক কেহই ছিল না। বাজার 
পলায়নের পঁর ক্ষণেই নিজ নিজ অশ্তভ 
সন্দেহে প্রীয় সমন্ত রাজাশ্রিত প্রতিবেশি 

| অনস্তপুর পরিত্যাগ করিয়াছিল। ছুই 
চারি. পরিবার জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ 
করিতে না পারিয়। কিছুকাল অনস্তপূরে 

মস» পপর, প পা 
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সমীরণ । এ কউ 

বাস করে কিন্ত মহারাঁজের নিরুদ্দেশের 
পর হইতে তাহাদের উপার্জনের পথ 
বন্ধ হইয়াছিল। তাহার উপর জনশুন্য 
অনন্তপুর ছুই বৎসরের মধ্যে অরণ্যে 
পরিণত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ছুই 
একটী ব্যাপ্রের উপদ্রব তাহাদের কর্ণ 
গ্রোচর হইতে লাগিল। সকলের উপর, 
মাঝে মাঝে পুলীশের তাড়না । উপায়া- 
স্তর না দেখিয়া তাহারাঁও একে একে 
সে স্থান ত্যাগ করিল। কাজেই গ্রামের 
মধ্যে রতনের সাহাধ্য প্রত্যাশা কিছুই 
ছিল না। শ্রামের প্রাস্তভাঁগে কতকগুলি 
কোল বাস করিত--তাহারা সাহায্য 

করিবে কি, নিজেরাই সাহায্যের জন্য 
তাহার মুখ চাহিত। নুতন জমীদা'র 
আনন্দেব তাহাদের, বহুকালের ত্বত্ব 

কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহার! চাষ 
বাস করিয়া যাহা উপার্জন করে 
আনন্দদেবের মনস্তুষ্টি করিয়া, অবশিষ্টাংশ 
আপনাদের পরিবার খাওরাইতেই কুলা- 
ইতে পারে ন!। সারাদিন পরিশ্রম 
করিয়া] সন্ধ্যায় সকলে একত্র হইয়া, 
নির্দিষ্ট তৃণ গ্ীন্তরে বসিয়া, ছাড়িয়া পানে 
উন্মত্ততাঁয়, ও মর্ম্পশা সঙ্গীতে আপন'- 
দিগের মনোহ্ঃখ প্রকাশ করে। তাহার! 
রতনের সাহাষ্য করিবে কি--তাহার। 
রতনকে দেখিলেই হাউ হাউ করিয়। 
কাদিত। রতন তাহা দেখিতে পারিতেন 
না-_তাহাঁদের দেখিলে রতনের কঠিন 
হৃদয় দ্রব হইয়া! যাইত। অবশ্ঠ রতন 
কথন চক্ষুর জল ফেলিতেন না। হৃদয়ে 
আঘাত লাগিলে রতন আঘাতের কারণ 
গুলাঁকে চোখের অস্তরাল করিবার চেষ্ট! 
করিতেন। কোলগুল! সন্মুথে আদিলে 
তাহাদিগকে প্রহারের ভয় দেখাইতেন। 
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ছলিতেন। 

ইত। 
প্রশ্রয় দেওয়! হয় বলিয়া অপরকে ভিক্ষা 

_দ্বিতে দেখিলে নিষেধ করিত) 

টি রত্বহার | 
শী শী পপীপশীস শী পালন এ পপ কপ জা স্ 

কাদিলে ইট,  তুলিতেন, বা দেখাই | 
তেন--ভয় প্রদর্শনে স্ত্রী পুরুষের ভে 
রাখিতেন না। যদি ভয় পাইয়া তাহার! 
পলাইত, রশতন তাহা হইলে গন্তব্য পথে 

ভয় না পাইলে আপনিই 
উদ্ধশ্বাসে পলারন- করিতেন। কাজেই 
রূুতনকে তিনটা স্ত্রীলোক ও আপ- 
নার অন্ন সংস্থানের জন্য বহুদুর যাইতে 
হইত। 

বহুদূর যাইয়া রতনকে প্রতিদিন 
সাতজন লোকের অন্নের সংস্থান করিতে 

হইত। রতন পেট ভরিয়! খাইলে সাত 

জনের অন্ন উদরস্থ করিতে পারিতেন। 

তবে ইদানীং কিছু সংযমা হইয়া 
ছিলেন। চারিজনের অন্নেই তৃপ্তিলাভ 

করিতেয়। কিন্ত প্রতিদিন রতনের সে 

তৃপ্তিও ভাগ্যে ঘটিত না। মব্যে মধ্যে 
তাহাকে কথন ছুই, কখন এক জনের 

অন্ন খাইয়া কখন অর্ধ/শনে কখন মিকি 
অশনে থাকিতে হইত | 

গ্রাথম প্রথম দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রতন 

রীচি'নগরে ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে করিয়। 

ভ্রমণ করিতেন । কেহ ভিক্ষা দিত") 

কেহ ব। রতনের বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়! 
তাহার দৈহিক বলের সমালোচন। 
করিয়। ভৃত্য হইতে বলিত, _-ভিক্ষা দিত 

না। কেহবা হিক্ষা দিয়াও অকন্মণ্য 

বৃতনকে কন্্ণ্য করিবার জন্য দশন 

বিকাশে ছইচার কথ শুনাইয়! দিত। 
আর আমিলেভিক্ষা না! দরবার ভয় দেখা- 

কোন মহাপুরুষ বা অলনতার 

কখন ব৷ 

রতনকে পুলীশে দ্রিবারও ভয় দেখাইত। 
রতন দেখিলেন ভিক্ষায় আর অধিক দিন 

ঈী 

টি 

৯১৭ 

চলে না। ভিক্ষায় আশা 1 পুর্ণ হইলে 
রতন পাঁচ জনের টিট্কারী কাণে, তুলি- 
তেন না। কিন্ত ভিক্ষার তাহার নিজেরই 
অন্ন উপার্জন ভার হয়া উঠিল। রতন 
দুই এক পিন*মোট মাথায় আর্ত করি- 

লেন। তাহাতে ও বেশী উপকার. হইল 

ন1া। ততবন কখন ভিক্ষায়, কখন বা 

' পরিশ্রমে, যাহা কিছু গাইতেন, লইয়] 
দ্বিগ্রহরের মমর ঘরে ফিরিতেন। রাণী 
নারারণী ও আঙ্গীকে দিয় যাহা কিছু 
অবশিষ্ট থকিত, ত্ুহাতে রতনের কখন 

ঝা অদ্ধাশন, কখন বা অনশন চলিতে 
লাগিল, পুর্ণ ভোজন প্রারই ভাগ্যে ঘটিত 
না। রতন দিন দিন ছুর্ধল হইতে 
লাগিলেন। আঙ্গা তাহ দেখিল। 

রাণাও নারায়ণী যে শ্রাঙ্গণের দেহের 

পরিবর্তন দেখে নাই, তাহ! নর। 

তাহার! ভাবিয়াছিল মন্ন্তাপে ও ৪ পরি- 

আমে ব্রাঙ্ণ দিন দিন বাল হইতেছে। 
কিন্ত তাহার কি করিবে! ব্রাঙ্গণকে 
কোনও কথা কহিতে তাহার সাহস 
করিত না। কার্যের প্রতিবাদ রতনের 

সহ হইত না। কিছু বলিলে রতন 
ক্রোধ করিয়া সে দিনকার মত আহার 
বন্ধ দিতেন। কাজেই তাহারা কিছুই 
বলিতে সাহস করিত না। আর ব্রাহ্মণ 

একটু পরিশ্রম না করিলে তাহাদিগের 
উপায় কি হইবে? 

রতন ফিরিয়া আপিলে নারারণী 
তাহার পদ সেবা করিত, আঙ্গী গাত্র 
মর্দন করিয়া দিত, রাণী বাতান করি- 

তেন। রতন সহজে তাহাদের এই 
কার্ধ্য করিতে দেন নাই প্রথম প্রথম 
প্রতিবাদ ও ক্রোধ প্রকাশকালীন রতন 
বাণীর চক্ষের জল দেখিরাছিলেন।. চক্ষু 



১২০ সমীরণ । 
পটার সয় উল কা 

জলে রতনের বড় ভয় ছিল। রতন সেবার 
কথায়,আর বড় দ্িরুক্তি করিতেন ন1। 

' কোল বালিকা কিন্তু বুঝিয়াছিল; 
ব্রাহ্মণের এ কশত। মনস্তাপে নয় ।. ব্রাহ্মণ 
রাজার পরিণাম দেখিয়া" হাসিয়াছিল, 
একথা' সে নারায়ণীর মুখে শুনিয়াছে। 
শুনিয়াছে রাণীর কাতর রোদনে» নায়া- 

য়ণীর সহত্র আবেদম্নেও ব্রাঙ্গণ নিরুদ্দিষ্ট 
রাজার অন্বেষণে একপদও অগ্রপর হয় 
নাই। হতভাগ্য রাজার পলারনের পর 

এক দিবসও তাহ্তরা রাজার নাম 

ব্রাঙ্গণের মুখে শুনে নাই। আপিন 
অবধি আঙ্গা এক দিনের জন্যও তাহার 
মুখে বিষাদের চিহ দেখে নাই । ত্রাঙ্গণের 
সদ। প্রফুল্ল রদন সেই বিষণ্ন পরিবারের 

মধ্যে শাস্তি আনিত। 
মনস্তাপে দিন "দিন হর্বল হইতেছে? 

হইতে পারে--কিস্ত আঙ্গী বুঝিরাছিল ; 
অপূর্ণ উদরই ব্রাহ্মণের হছূর্বলতাঁর কারণ। 
আঙ্গ বিষয়টা বিশেষ করিয়। বুঝিধার . 

গা 

চেষ্টা করিল। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 

আঙগীর কার্য্য | 

আঙ্গী সুযোগ অন্ুপন্ধীন করিতে 
। আছে স্থির করিয়া নারায়ণীকে আহার লাগিল। বিধাতা একদিন স্থুষোগ ঘটা- 

ইয়া] দ্িলেন। 
বাটার বাহির হইয়া একদ্িবস 

রতনের ফিরি আসিতে বিলম্ব হইল । 
অপেক্ষায় অপেক্ষায় 'বসিয়া রাণী যখন 

দেখিলেন, দিন যায় তবু ব্রাহ্মণের দেখা 
নাই, তখন নারার়ণী ওআঙ্গীকে আহার 
করিতে বলিলেন। নারায়ণীর মাথায় 

এমন ব্রাহ্মণ কি । 
। পর একটী করিরা, জীবনের প্রায় সকল 
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আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। নারায়ণী 
ব্রাহ্মণের বিলম্ব দেখিয়! প্রথমে উৎ্কণ্ঠিত 

হইল (বেলাও বাড়িতে লাগিল উৎ- 
কারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাড়িয়! 
বাড়িয়। যখন বেলা পড়িতে আর্ত 
করিল, তখন নারায়ণী- দাদার জন্ত 
অস্থির হইয়া পড়িল। শেষে পিতামহীর 
আহারের অনুরোধ শুনিয়া চারিদিক 
হইতে কম্প আসিয়া তাহার হৃদয়কে 
বেরিয়। ফেলিল। রাণী ভাবিলেন, 

উদরান্নের সংগ্রহ মনোমত হয় নাই বলি- 
য়াই বুঝি ব্রাক্ষণ বিলম্ব করিতেছেন । 

মানব সহজে হতাশ হইতে চায় না। 

মুমুর্ষুর শধ্যাপার্খ্বে বসিয়া, আত্মীয় শেষ 
' নিশ্বামের পরও শ্বাসবায়ুষ্পর্শের আশা 

করে। রাগী একটীর পর একটী, একটীর 

সুখে জনাঞ্জলী দিয়া, স্বামী পুত্র প্রশ্বর্য্য 
স্গুথে বঞ্চিত হইর, নারায়ণীকে লইয়া 

সুখী হইবার আশ। রাখিয়াছিলেন। 
সে আশাটা হৃদয় পেটিকার নিগুঢ় 
প্রকোষ্টে লুকাঁইয়া! রাখিরাছিলেন। সেই 
আশাটীর সঙ্কিত ব্রাঙ্গণের জীবনের বড় 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। রাঁণী ব্রাঙ্মণকে মনে 
মনে মার্কগেয়ের পরমাধু দান করিয়া 
নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাজেই ব্রাহ্মণের 
আসিবার বিলম্বের কোন বিশেষ কারণ 

করিতে আদেশ করিলেন। আঙ্গী 
ব্রাহ্মণকে খু'জিতে যাইবার কথ পাড়িল। 
কিন্ত এমন অসময়ে অস্বেষণে বাহির 
হইলে কিছু না খাইলে চলিবে ন! ভাবিয়া 
আহার করিতে চাহিল। কাজেই নারা- 
রণী আঙ্গীকে খাইতে হইবে বলিয়া, না 
খাইবার মত যৎসামান্ত থাগ্ত উদরস্থ 
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রর্বহার/! . এ 

করিল। বআর্গী অহার করিয়া ব্রাঙ্গণের 
 অঁন্বেধণৈ বহির্গত হইল । | 

বাহির হইয়া আঙ্গী ভাঁবিল,_“আমি 
কষুপ্ নারী, আমি এই অসময়ে ব্রাঙ্গণকে 
ক্ষোথায় খুঁর্জিব ? এই বহুদূর গত রাচির 
পথে কত শাখাপথ আসিয়া মিলিয়াছে, 

তাহার কোনটীতে দিয়! ব্রাঙ্ণ আসিবে, 

কেমন করিয়া বুঁঝিব ? ব্রাঙ্গণ নিজের 
মঙ্গল সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝে, 
এমন ব্রাহ্মণের একদিন আসিতে বিলম্ব 
দেখিয়া, অন্বেষণ করিতে যাইয়া কি গালি 
খাইয়া মরিব! আর ব্রাহ্মণ 
কোন দির্ক দিয়া বাঁটা ফিরে, চৌকাটে 

পা দিয়'ত আগে আমার তত্ব' লইবে। 
যখন শুনিবে' আমি তাহাকে খু'ঁজিতে 
বাহির হইয়াছি, আর ন! দঈাড়াইয়া! অমনি 
ফিরিবে। কল্পনায় আমার মাথা গু'ড়া- 
ইর্তে-গুড়াইতে,বাটীর বাহির হইয়াই 
গগণভেদী চীৎকাঁরে রাজ্যের কোল 

কফোঁলনী' জড় করিবে । লঙ্জীয় যে মরিয়। 
যাঁইব। হয়ত আজিকার' মত তাঁহার 
আহারই হইবে না।” আঙ্গী ইতস্ততঃ 
করিতে লাগিল। বারকতক ইতস্ততঃ 

করিয়া কর্তব্যট স্থির করিয়া লইল। 
ভাবিল দাদাকে কেহ ধরিয়া! রাখিতে 

পারিবে না,_দাদা যখন হৌক আমিবে। 
আর্মি ইতি মধ্যে আমার কর্খুটা করিয়া 
বাখি। 

আঙ্া বাঁগনের উপার্জন হতে 

| প্রীতি ছুহ্'চারিটা পয়সা চুরী কারিতে 
' জঁয়ন্টকরিয়ছিল । আজ সেই পয়সী- 
 খীঁলি' সঙ্গে লইয়া আঙী পর্থে বাঁছির 
। হইরাছে।, আঙ্গী বরাবর গ্রাম প্রান্তে 

| চাঁিয়া গে । যাঁইক্সা লোকদিগৈর নিকট 

| কিছু আলানি কীষ্ঠ'খরিদকরিল।_ 

টি সস পা ৮ পর» স্প্স্পীসপ শা শশা 
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আঁগী ব্রাঙ্গনের কার্যকলাপ দেখিয়া 
বুবিয়াছিল ত্রাঙ্গণ অর্থোপার্জনের "পন্থা 
জানে না। হস্তী আকর্ষণের বল লইয়া 
ব্রাঙ্গণ মুধিক বহিয়াই সময় নষ্ট করি- 
তেছে। ব্রাঙ্গণ ভিক্ষা করিবে, কুলীর 

খাটুনি খাটিবে তবুও জীবিকা নির্বাহের 
অন্ত উপ্রার় অবলম্বন করিবে না অন্ত 

উপায় আছে জানিতেও চেষ্টা করিবে 

না। অন্ত উপ্পায় আছে, আর সেই উপায় 
অবলম্বন করিলে বিশেব ফললা'ভ' হইবে, 

, একথা ব্রাঙ্ণকে বন্ধিতে তাহার সাহস 
হইত নী । নিজের বিষয়ে ব্রাহ্মণ বড় 
তাহাদের অনুরোধ উপরোধ রাঁধিত্ত না? 
সে নিজে যাহা ভাল বুঝিত তাহাই করিত 
কখন কথা থাকে নাই, পাঁছে একথাও 
না থাকে, এই ভয়ে আঙ্গী কৌশল'অব- 
লম্বন করিল। অবশ্ত ওপ্ঠাসিক' কৌশল 
নয়। নিরক্ষর কু কোল বালিক! 
সরল প্রাণে ষে সরল কৌশল উত্তাবন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাই অধলর্খন 
করিয়াই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভুলাইতে চেষ্টা 
করিল। আঙ্গী ভাবিয় রাখিক়াছিল, 
ব্রাহ্ণকে কাষ্ঠের ব্যবসায় শিখাইতে 
হইবে । রশাচি নগর জনাকীর্ণ। "সে 
স্থানে কান্ঠ লইয়া যাইতে পারিলে ব্রাঙ্গ- 
ণের জীবিক। নির্বাহের পথট। খুলিয়া 
যাইবে। অন্ততঃ তাঁহাকে অর্ধাশনে অন- 

* শনে থাকিতে হইবে না । 
কাঠ খরিদ করিয়া! আঙগী কাণ্ঠের' 

বোঝা' মাথায় লইয়া ফিরিল। পথে 
বাহির হইয়া একবার তৃণশুনবৃক্ষলতাচ্ছন্ন 
চারিদিকের _ প্রান্তরে দুষ্টি নিক্ষেপ, 
করিল। সম্মুখে অস্তগিরিরার্জ, - কন্যা: 
সন্ধ্যার প্রিয়তম, বিশ্বজ্যোতির আঁধার 

(১৬) 
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দেখিয়া মেধরূপে সাদর সম্ভাষণ করিতে 
আসিতেছিলেন। কিন্ত প্রথর কর সম্তপ্ত 
শ্বশুর মহাশয় গৃহজামাতার ব্যবহারে 

 ক্ষুগ্ন হইয়া, ছঃখে গলিয়া'গেলেন। কন্ত। 
ধীর পাদবিক্ষেপে ম্বামীসস্তাষণে আসিয়া 
ত্বামীর ছুর্ববাবহারে অসন্ষ্ট হুইয়। যেনন 
চক্ষু বাঙ্গাইলেন, অমনি প্রভাকরের 
হাত প। পেটের ড্ডিতর ঢুকিতে আরম্ত « 

করিল। প্রভু থতমত খাইয়া কি 
করিয়াছি কি করিয়াছি বলবার জন্যই 
যেন ই! কর হাসি *হাসিলেন | সন্ধ্যা- 
রাণী গুনধরের কাণ ধরিয়! টান দিলেন্ক । 

কাণের সহিত আকৃষ্ট হইয়! মাথ! গিরি- 
বরের চরণপ্রান্তে লুটাইল। প্রভুর 
দৈনন্দিন লীল'র অবসান হইল । কিন্তু 
শৃহিনটর রাগ থামিল না। রাগট। এখন 
চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। তাহার 
একটু ভগ্নাংশ আসিয়া আঙ্গীর মুখে 
পড়িল। ঘোররুষ্ণ কোল বালিকার 

ক্কষত নয়নকমল ন্ধ্যারাগ নিষিক্ত 
হইয়া! অপূর্ব শোভ। ধারণ করিয়াছিল। 

আঙগীর মুখ বুৰি বুঝিয়াছিল কৃষ্ণকম-. 
পিনী সপত্রীত্রমে সন্ধ্যারাণীর ক্রোধ 

তাহার উপর আসিয়া! পড়িয়াছে। তাই 
সন্ধ্যার ভ্রম বুঝাইবার জন্য মলিন না 
হইয়! হাসিল । নীরৰ ন! রহিয়! গাহিল। 

সেই সুমধুর উচ্চকণরব স্থুতানে সুতানে 
বাযুরাণী ভেদ করিয়া! পশ্চিম গগণে 

যাইয়া সন্ধার কাঁে উঠিল। সন্ধ্যা 

লজ্জায় মরিয়া গেলেন । দেখিতে দেখিতে 
চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া ফেলিল। 

দিব। শেষ হইল, আঙ্গীর গীত শেষ 
হইল না। . উম্মুক্ত হৃদয় দ্বার দিয়! তর- 
স্গের পর তরঙ্গ ছুটিল। মুদারা, উদদার।, 

|: তারা, স্তরের পর স্তর করিয়া, তর- 

বাহির হন, 

ূ সমীরণ। ৃ 
এ স্পা ও ০ 

প্লের উপর তরঙ্গ ঢালিয়া, চতুর্দিকস্থ 
শৈলপ্রাচীর প্রতিহত প্রতিধ্বনি তরঙ্গের 
সহিত মিলিয়া সেই বিস্তৃত প্রাস্তরকে 
এক্যতান বাদনের লীলাভূমি করিয়া 
তুলিল। অতি আনন্দে প্রাস্তর যেন 
উচ্ছিজ্খল হইয় উঠ্ভঠিল। 

অতি দূর হইতে সুস্পষ্ট গম্ভীর শ্বর 
আর্গীর কর্ণকুহরে সহস! প্রবিষ্ট হইল । 
“কেরে”! বালিক1 নিস্তদ্ধ। প্রাত্তর , 
কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সঙ্গীত তরঙ্গ শীকর 
সর্বাঙে মাধ্ধীইয়! স্থির । “বলি গাণ গায় 
কেরে' ! শ্বীস্তর আবার মাতিবার উপ- 
ক্রম করিয়া: গাঝাড়া দ্িল। আধ অন্ধ- 
কার মাথা 'অর্ধন্বচ্ছ বাঘু আবরণ ভেদ 
করিয়া আঙ্কী দেখিল দূর হইতে একটা 
জঙ্গল আসিতেছে । 

ব্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া! আঙ্গীর মুখ আবার 
ফুটিল! বালিক1 যথাসাধ্য চীৎকারে 
বলিয়! উঠিল-_“দাঁদা” 1 

অগ্রসর হইতে হইতে জঙ্গল মানুষ 
হইল। আঙগী দেখিল একটা দেশ 
মাথায় করিয়। দাদ! ঘরে ফিরিতেছে। ৰ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
রতনের অনৃষ্ট পরীক্ষা । 

গ্রভাতে উঠিয়া সন্ধ্যাক্নিকাদি কার্য 
সমাপনান্তে রতন প্রতিদিন যেমন 

তেমনি বাহির হুইলেন। 
কিন্ত এক পদ না বাড়াইতেই দেয়ালের 
গায় টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল। কোপ" 
দৃষ্টিতে রতন একবার দেয়ালের দিকে 
চাহিলেন । টিকটিকি আকাশের দিকে 
প1 করিয়া, মাথাটা দেওয়াল হইতে কিছু 
উপরে তুলিয়া, নাড়িয়া নাড়িয়া, এক. 
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স্থানে স্থির থাকিয়া! রৃতনকে আরও 
গোট। ছুই টিটকা'রী দ্িল। 
বলের উপযোগী উপার্জনে অক্ষম 
বলিয়া, তিনটা স্ত্রীলোক ও আপনার 

অন্ন সংগ্রহ করিতে প্রতিদিন বড়ই কষ্ট 
পাইতে হয় বলিয়া, রতন কয় দিন 
হইতে বড়ই চিস্তিত ছিলেন। বাহির 
হইবার সময়ে রতন চিস্তার বোঝাটা 
মাথায় করিয়াছিলেন । ' অনিশ্চিত দিব- 
সের ফল আগে হইতেই করনায় আনিয়া 
রতন রাঁচি সহরটাকে চোখের উপরে 
আনিয়া! ফেলিয়াছিলেন। 

রতন দেখিলেন কোথাঁও বিশ্বসংসাঁর 
মাথায় করিয়া কোনও বাবুর পাঁছু পাছু 
যাইতেছেন। রতন আসিতেছেকিনা 
দেখিবার জন্য বাবু এক একবার পাছু 
পাছু চাহিতেছেন। আর চোখোচোখি 
হইলেই বলিতেছেন, এই আমার বাড়ী 
দেখা যাইতেছে, সেখাঁয় মোটটা রাখি- 
লেই পয়সা দিব। রতনের চল। ফুরায় 
ন৷ আর বাবুরও এই আমার ফুরায় না। 
পার্খে দিয়া যাইতে যাইতে রতনের বোঝা 
দেখিয়া কতকগুল! কোল, ব্রাঙ্গণ তাহা- 

দের অন্ন মারিল বলিয়া ছুঃখ করিতে 
করিতে চলিতেছে । দূর হইতে কাহার- 
গুল! গালি দিতেছে। বাপক গুলা 
জড় হইয়। রতনকে হান্তী অনুমান করিয়া 
এ উহ্থাকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইতেছে। 
শ্ীলোকগুল। হা করিয়া তার পানে 

রত্বহার। . পু ১৯২৩ 

চাহিয়া আছে। বানু চারি আনার কার্য 
. চারি পয়সায় সম্পন্ন হইল ভাবিয়া রতনকে 
বোকা জ্ঞানে, মনে মনে হাসিয়া, 
বোকা! দেখিবার কামনা করিতেছেন । 
তাহা হইলে স্ুুচারুরূপে বাবুর সংসার 
চলে, ছুচারি থানি অলঙ্কার শীঘ্রই গৃহী- 

,নীর অঙ্গঈশোভ1 বর্ধিত করে। 
কোথাও রতন 'কুপ হইতে জল 

উত্তোলন ক্াধ্য পাইয়াছেন। দেশীয় 
চড়ক কল সাহায্যে রতন সাগর ছে'টি- 
তেছেন। কোথ+ও পথে আসিতে 
আসিতে সাহেবের যেগার কাজ পাইয়া- 
ছেন। তখনও পধ্যস্ত প্রয়োজন মত 

উপার্জন হয় নাই বলয়, রতন যত 

শীঘ্র পারেন বেগার কাধ্য শেষ করি- 
তেছেন। কিন্তু কাধ্য শেষ না ইইতেই 
আবার নৃতন কার্য 'আৃসিয়া তাহার 
গলায় বরমাল্য দ্িতেছে। এইন্প 
কার্যের পর কার্ধ্য, কাধ্যের "পর কার্য্য 

আসিয়া রতনকে ঘেরিল। দিপ্রহর 
পর্ষ্যস্ত কার্য করিয়া রতন গাঝাড়। 

দিলেন। সাহেব দয়ালু হইলে রতন 
কিছু পাইতেন। নহিলে ছুট মিষ্ট সম্তা- 
ষণ পাইয়াই তাহাকে ফিরিতে হইত । 
কোথায় তাহাঁও ভাগ্যে যুটিল না। রতন 
পুর্ববজন্মে সাহেবের খপ করিয়াছিলেন-_ 
খণ পরিশোধ হইল। রতন খণমুক্ত 
হইলেন, ধন্তবাদের পাত্র কে? 

ক্রমশঃ 
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ভৈষজ্য। 
 বহুসনাভ। 

| ( মিঠাবিষ ) 
ৰ & 00770160172 18702, 

তৎ্পর্্যায়ঃ। 
গু 

বিষঃ ক্ষেড়ে। রসম্তীক্ষ গরলোহথ হলাহলঃ। 
বৎসন!ভঃ কালকুটো ব্রহ্মপুত্র: প্রদীপন: ॥ 
সৌরাষ্ট্রিকঃ শ্রৌন্িকেয়ঃক্ষাকোলো দারদোহপিচ। 
অহিচ্ছত্রে। মেরশূঙ্নু কুষ্ঠ! বালুকনন্দনাঃ ॥ * 
কৈরাটক্! হৈমবতে। মর্টঃ কুরবীর্কঃ | 
সূ্বপোমূজ্কে। গ্বৌরাদ্রকঃ মকুককার্দুমৌ ॥ 
অঙ্কোললসারঃ কালিঙ্গঃ শৃ্িকো মধুসিক্থকঃ এ 

ইরা লাঙ্গলিকো বিশ্কলি্গ পিঙ্গল গৌতমাঃ ॥ 
মুস্তকো। দালবশ্চেতি স্থাবর! বিষজাতয়ঃ ॥ 

|: ব্যুৎপত্তি  প্রায়ে। বৎসান্ নভ্যতি হিনস্তি 

বৎসনাভূঃ পভ্য গর হিংসে.ঢাৎ বন্ধিতিষিন্। অথব! 
বৃৎ্সস্ম নাভিরেব ব্থ্যনাডূঃ *ং স্ুনিতশ্চেতি নু 
বৃষ্থিঃ অয়ং সিদ্ধুবার্ গা সদৃশ পত্তুঃ। 

স্বরূপ-নির্ণয় । 
সিন্ধুবার সদৃকূ পত্রে ব$সনাভ্াবৃতিত্তথ। | 
ঘৎপার্থে ন ত্রোবৃত্বিরর্বংসনাভ স্ ভাবিতঃ॥। 

ইহার পত্র সিদ্ধুবার্ অর্থাৎ নিসিনদ। 
পত্রের ম্যায় এবং ইহ! দেখিতে বালক- 

 দ্িগের নাভির, (খড়ের ) সদৃশ । ইহার্ 
পার্থে তরু বৃদ্ধি পায় ন!। 

জামান্যগুণ | 
বিষং প্রীণহ্রং প্রোক্তং ব্যবারি চ বিকাসিচ। 
আগ্নেয়ং বাতকফহদ ধোগবাহি মদাবহম্ ॥ 

এই বিষ সেবনে লোকের প্রাণ 
বিয়োগ হয় ; ইহ] ব্যবাক্ষি অর্থাৎ সর্বাঙ্গে 
ব্যাপ্ত হুইয়া পড়ে ; বিকাসি অর্থঃ শরী- 
রের তেজ শোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ শিথিল 

| করিয়া ফেলে, আগ্েয় অর্থাৎ উত্তেজক, 

বাতকফহারী, যোগবাহি অর্থাৎ, ংসর্গ 
গুণগ্রাহক ঞ্বং মদাবহ অর্থাৎ মাদক । 

বৎসনাত্ব অশোধিত অবস্থায় এইরূপ 
কৃফলোৎপাঙ্ক, কিন্ত ইহাকে শোধন 
করিয়া! লইলে সেই সমস্ত দোষু শোধিত 
হওয়াতে ইন্থা দ্বার! বিস্তর সুফল পাওয়া 
যায়। 

উৎপত্তিস্তান ।-__সিকিম ও ঘড়োয়- 
লের মধ্যে পার্বত্য প্রদেশে ইহা প্রভূত 
পরিমাণে উদ্ভূত হয়। 

ক্রিয়া ইহা প্রধানত্বঃ হ্বায়বিক্ 
অবসাদক ; স্থানিক উগ্রতাসাধ্ক, বেন! 
নিবারক, স্পর্শজ্ঞান-হারক, কৃচিৎ স্বেদ- 
জনক ও মুত্রক্ষারক। শরীরের €কান 
স্থানে লাগাইলে এ স্থান প্রথমতঃ উত্তপ্ত 
বোধ হয় অল্পক্ষণ পরেই ঝিনঝিন্ ক্রিয়া 
অবশ হইয়া! পড়ে। ইহা! চর্ধপ্র করিলে 
অধিক মাত্রাম জাল! নিঃসৃত হ্য়ু এবং 
জিহবা ও ওষ্ট অসাড় হইয়া, যায়! ইহ! 

দ্বার! উগ্রতা সাধিতূ হইয়া পর্যায়ক্রমে 
আক্ষেপ হইতে থাকে; কখন কখন 
পক্ষাঘাত পর্যযস্ত হইতে দেখা যায়।' 
চক্ষু কর্ণাদি ইন্জ্রিয় সকলের পেশিসমুহ 

, শিথিল হুইয়া পড়ে; তত্তিন্ন তাহাদের 
অন্ত কোন বিকার লক্ষিত হয় ন৷ 

দ্রাণেক্ছ্িয়েরও কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না। 



| ইহা মৃস্তিতে জড়তা ও অরয়ন্্তা উৎ- 
পার্দন করে এবং শ্বায়গ্রছণে সহায়তাকারী ]. 
পেশিসমুদ্ায়ের পক্ষাঘাত সাধিত রুরাতে 
শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইয়া! গ্রাকে। 
* আমর়িক প্রয়োগ | ইহা অনেক 
রোগে উপযুক্ত ব্বূপে ব্যবহৃত হুয়। পুর্বে 

বল! হইয়াছে যে, ইহা! মাদরু, অরষার রঃ? 
আগেয়ও উত্তেজক । জর ও বিরংগুলে, 
রু$ঢরাণে, অন্তীর্গ ও রাত্বপীভায় ইহা 
গ্রয়োথ্ধ করিরো সুষ্কল পাওয়া যায়। 
অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বৎম্প- 
লাভের র্যবনার দেখা য়ার়। তরুণ 
ব্বাতৃরোগে ইন এরুটী মহৌষধ; 
তাহাতে ইহার সু বাটিয়া প্রলেপরূপে 
প্রয়োগ বরা হয়। এরপ কূরিচল শী 
ব্দেন্না ও যাত্ন! দুর হয় এবং আচরাগ্া 
লাভ করিতে পারা মায়। ইহার প্রয়োগে 
বৃহৎসন্ধির বেন! যত শীদ্র দূর হয়, ক্ষুত্র 
সন্ধির ব্যথা তৃত শ্বীপ্র অঅস্তররিত হয় না। 

পুরাতন বাত্বরোগেও স্ত্রহা প্রচুর থরি- 
সাথে ব্যরহৃতু হইয়া থাকে। কোন 

কোন পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলেন যে, 
পুরাতন বাতরোগেও 'ব্থসনাভ প্রয়োগে 

আগ সুফলও পাওয়া যায়৷ 
প্রদাহ ও. গ্রাদাহিক জর্-দ্মনে বতস- 

নাভ যেন বুন্ধান্ত্। প্রদাহের প্রখুমা- 
 বস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে 
অতি অল্লকালের্ মধ্যেই প্রদাহ প্রমিত 
হয়| কি, গ্রচ্থাহ পুরাত্ন হইয়া পড়িল্লে 
ইহ! দ্বার] তৃতু. স্থৃফল পাওয়। যায় না.)--. 
বিশেষ্তঃ স্বেরপ অবস্থায় রোগী, হুর্বাল 

৷ হইয়া! গড়িলে, অতি. সাবধানে ইহা 
প্রয়োগ কৃর! উচিত । 

জ্র্বিকারে ৮--বিয্ম ও বলল বিরাম 
জরে বৎসনাভ. ব্যবহার করিলে বিশেষ 

ষ্ 

উপকার হয়। ইহাত্ধে উৎকট শারীর 
তাপ ও নাড়ীর দ্রতগতি শীঘ্র ক্যাইয়া 
আনে। সুতিকাজরে ইহা ব্যবহীর 
করিয়া অনেকে সুফল লাভ করিয়াছেন । 
এলবিউমিনিউরিয়া রোগে শরীর-তাপ 
অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে একো- 
নাইট ,প্রস্বোপ করা উচিত । ষধ্ন্যাস 

" বোঁগে লাঁড়ী পুর্ণ ৪ রলবতী থাকিলে 
যদি বৃৎমল!ভের অরিই প্রয়োগ কর! ঘায়, 
ভাঙা হইলে আশু উপকার হইয়। থাকে । 

মন্তিষ্কের গ্রস্ত রক্তারধিকা, তরুণ 
গ্রবাহিকা ও শিশুপিগের বিস্চিকারোগে 
বিবেচনা পূর্বক বৎসনাঁড় প্রযুক্ত হইলে 
অচিরে মহোপকার পাওয়। যায় । 

কষ্টরজে। রোগে, প্রমেহ পীড়ার প্রব- 
লাবস্থায়, মূত্রাশয়ের তরুণ প্রদাহ এবং 

লিঙ্গোচ্ছাস নিবারণার্থ এই গুঁধধ ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে। ইহা বিবিধ প্রকার স্লাযু 
শূল, ধনুষ্টস্কার ও হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দ- 
নের মহৌষধ, এতদ্বযতীত মস্তিষ্ষের প্রবল 
রক্তাধিক্যে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার 
পাওয়া যায়। 

দেশীয় হকিমেরা বলেন €য, সর্প ও 
বৃশ্চিক দংশনে বৎসনাভ প্রয়োগ করিলে 
স্বকফললাত হইয়া, থাঁকে। কিন্তু ইহ! 
ঠিক. কি না, তগ্থিষয়ে অনেকে সন্দেহ 
করেন্ধ। পক্ষাঘাত পীড়ায় ইহা স্নাঘুবল 
সাধক ওষধরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখ! 
যায়। শরীরের কোন অগ অপ বাঁ 
নিম্পেিত হইলে ইহা প্রলেপরূপে ক্যক- 

হত হয়। 
বৎসনাভ উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার 

করা উচিত্ ১ ইহা অধিক মারায় ব্যব- 
হৃত্ হইল্লে বিষক্রিয়৷ উদ্ভাবিত করিয়া 
ভবীবন নাশ করিয়া খাকে। 



১২৬ 

অর্ক। 
(আকন্দ) 

(09196507019 01880659- 

পর্য্যায় । 
ক্গীরদল, পুঙ্ছী, .প্রতাঁপ, " ক্ষীর- 

কাণ্ডক, চিক্ষীর, “রী, খর্জস্স, শীত- 
পু্পক, জন্তভন, ক্ষীরপর্ণা, বির্লীরণ, মদা- 
পুষ্প, নুূর্য্যাহব, তূলফল, শুকফল, বন্ুক, 
আন্ফোত, গণরূপ, মন্দার) অর্কপর্ণ। 

প্রকার। 

অর্ক সচরাচর ছুই প্রকার যথা, 
শ্বেত ও রক্ত. দেখিতে পাওয়া! যায়; 
কেহ কেহ বলেন, শ্বেত ও আরক্ত পুষ্প 
বাতীত হরিদাঁভ পীতবর্ণের এক প্রকার 
ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পাত 
অতি ক্ষুদ্র । | 

গুণ । 

ইহা কটু, তীক্ষ, উষ্ণ ও অগ্রিকারী 
এবং বাত, কফ, শোথ, ব্রণ, অর্শঃ, কুষ্ঠ 
ও ক্রিমিনাশক । ইহার ক্ষীরেরও এই 

সকল গুণ বিগ্যমান দেখা যায়, অধিকত্ত 
ইহ] ব্রণ ও উদর রোগে বিশেষ হিতকর। 

ভৈষজ্যতত্বজ্ক পণ্ডিতগণ বলেন, 
শ্বেত ও রক্ত অর্কের ভিন্ন ভিন্ন গুণ 
আছে । তদবথ।,-_ 

গুরার্কুহ্ছমং বৃষ্াযং লঘঘুদদীপনপাচনম্। 
অরোচক প্রসেকার্শ: ক।সম্বস নিবারণম্ ॥ 

রক্তা্কপুষ্পং মধূবং সতিক্তং 
কুষ্ঠকৃিত্বং কফনাশনঞ্চ। 
অর্শেবিষং.হুস্তি চ রক্তপিস্তং 
সংগ্রাহ গলেশ্বযথো হিতং তৎ। 

_. অর্থাৎ শুক্লার্কের কুঙ্গম বৃষ, ও লঘু, 
ইহা পরিপাঁকশক্তি ও পাচকাগি বর্ধিত 

এ .. সমীরণ। 
ণ 

করে, অরুচি, গ্রাসেক, অর্শ, কাস ও 

শ্বাসরোগ নাশ করিয়া থাকে । 
রক্তার্কের পুষ্প অন্ন তিক্তযুক্ত মধুর । 

ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শ, বিষদোষ, 

রক্তপিত্ত, গ্রহথণী ও গুল্সনাশক। | 
ক্ষীরসর্কম্ত তিক্তোফং শিগ্ধং দলবণং লঘু । 
কুষ্ঠ গুল্োদরহরং শ্রেঠমেতছিরেচনম্ ॥ 

“অর্কের ক্ষীর তিক্ত, উষ্ত ও ক্িগ্ধ- 
কর এবং লবণ মিশ্রিত হইলে লঘ্ঘু। 
ইহা! কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদ্রীনাশক এবং 

ূ উৎকৃষ্ট বিরেচক । 
অর্ক অতি প্রয়োজনীয় ওষধ, ইহা! 

ভারতের প্রাক সকল প্রদেশেই কোন 

না! কোনরুপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
অতি প্রাচীমকাল হইতে এদেশে ইহার 
ভৈষজ্য গুণ বিদিত আছে। বোধ হয় 
এত উপকারী বলিয়া! ইহা আয়র্কেদের 
আদিকর্ত৷ ভগবান্ মহেশ্বরের অতি প্রিয় 
কুস্তুম বলিয়া ব্যবহৃত হহয়া থাকে । 
অর্কের সকল অংশই. ওষধরূপে প্রযুক্ত 

হয়,_বিশেষতঃ ইহার মুল, পুষ্প, বন্ধল 
ও নির্যাসের অধিক আদর দেখা যায়। 

বনর্্যাস। 
অর্কের শাখ! ও স্বন্ধ হইতে নির্ধ্যাস 

সংগৃহীত হয়। ক্রমে তাহ! মৃদু সস্তাপে 
শুক্ধ হইলে বটিকা বা চুর্ণের আকারে 
পরিণত হইয়া থাকে। 

ইহা অধিক মাত্রায় (৪ গ্রেণের 
ধিক ) ব্যবহৃত হইলে উত্তেজক বিষের 
কাধ্য করে, তাহাতে অধিক বমন ব! 
বিরেচন, কিন্বা এককালে উভয়ই হইয়! 
থাকে । ভেষজমাত্রা (১ হইতে ৩ 
গ্রেণ ) প্রযুক্ত হইলে ইহা আক্ষেপ নিবা- 
রণ করে এবং হি, পুষ্টি ও ব্লকারক- 
রূপে কার্ধা করিয়! থাঁকে। . 



হ।.. 
রঃ যম পিতৃযান্টও পরলোক .. ১৪৬: 

আমার. কাস্ীর যাত্রা] টি ৯৫১ রর / 

শী, - 
রর 

পাটি এই সংখ্যার লেখকগণের নাম | 

বুক অযু চরণ চৌধুরী । শ্রীযুক্ত হরিনাধন মুখোপাধ্যায় । শ্রীযুক্ত যক্সরেশ্বর বলেটাপাধ্যায়। 

|? যু যতীজ্রনাথ মতিলাল । শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র মিত্র । শীযুক্ত চারতুজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

িটিকিলানিজা হিটলার ও 
€) স্পা 

নী | ছি 
বি |. | | ১ পৃষ্ঠ | হিঃ | | পৃষ্ঠা 1 

'আাদিকবি নরহরি ঠাকুর ও নি | আবার (কবিতা ) ১০০0 ৯৬২ 

পদ্কর্তা লোচন দাঁস সা ৭ম গোপাল নায়ক ও আমীর খক্র ১৬০ 
নিতেন ভিন ৮। বাবু .** ১০০ 8১৬৬ 

৯1 আধুনিক বাঙ্গাল! নাটক সমালোচনা 

লুপ্ত “কবির গান*::*, :2 ১. 1... মুকুলসুঞজরা, "** ভি, 
| কৰি ওয়ালা “হশণযাগা, টি পু | 

.. ২ ০ নগদ মুল্য রেস দসলৃদগ 



আমার তৃতপূর্ব আশ্রয়দাত! সম্মানীয় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোধ সেন মহাশির আমার প্রাতি 

সমীরণের সমুদর ভারার্পণ করিবার পর নানা কারণে আমাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে 
ভইরাছিল। নুতন আফিশ, নূতন বন্দোবস্ত, নুতন লোক-- গোলযোগ হইবারই কথা । 

এই সকল কারণে এবার 'সমীরণ ঝ্ঁহির হইতে অযথা অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে । তবে 
বিলম্ব হইবার আর ও একটি কারণ আছে। . কারণটি কি? ৃ 

স্মীরণ বৈশাখ হইতে আন্ত হয় না বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিতেন-__অভিষোগও 

অমূলক নহে । বৎসরের আরম্ভ হইতেই সকল কার্যে আরম্ভ ভুইয়া থাঁকে, নক 

গোলযোগ ঘটিতে পারে । তা! যাহা হক, এখন হইতে বৈশাখ হইতেই সমীরণের বদর 

আরম্ভ হইল। গত বর্ষের মাঘ ও ফান্তন মাসের সহখ্যা বৈশাখ ও জৈষ্ের ধরিয়া এ সংখ্য।. 

আষাঢ় মাসের ধরিলাম | সমীরণ বাহির হইল, এখন প্মঠকগণ এ বিলদ্ের জন্য ক্রুটি" 
মার্জনা করিলেই বাখিত হইব । 

সবিতার স্বানান্তর আশ্রয়ে; সমীরণের অবস্থানুযায়ী হইয়া বহিতে কালাভিপাত ভ্ষ, 

«সমীরণের” সবিতার উপারাস্তুর অবলম্বনে যে তাহার স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণে বিলম্ব হইবে, ক্তাহা 

বিচিত্র কি। | 

7. আমাদের অনাথ-কুটার কার্যালয় | 
শ্চক্রবৎ পরিবর্তন্তে জুখানিচ ছুঃখানিচ” । সুখ ছুঃখ চিরস্থায়ী নয়। কখন কাহার ভাগ্যে কি 

হয়, কিছুই বলিতে পারা ষার'না। আজকাল অর্থের টানাটানি-_মধ্যবিত্তের দুর্দশার এক- 

শেষ । হয়ত বাড়ীর মধ্যে একজন বিশ ই টাকার চাকরী করেন-_সমস্ত সংসার টির 

তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে । এই সময়ে যদি তিনি হঠাৎ মারা যান, তাহা! হইলে 

সকলের ছুদ্ধশান্র অবশেষ থাকে না । টি প্রকাশ্ত পথে ভিক্ষা করিতে পারেন না__ 

ভিক্ষা! না৷ করিলেও চলে না--এই অবস্থায় পড়িয়া! তাহারা বর্ভই ব্যথিত হুইয়া পড়েন--তাই 

যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ বিমোৌচনার্থই আমাদের এই অনাথকুটীরের সি । ইহার জন্য 
ধিনি যাহা কিছুঅন্ুগ্রহপুর্বক প্রদান করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। আমাদের 

গ্রাহক মহাঁশয়গণের মধ্যে যদি কাহারও পরিচিত প্ররুত অনাথ বা অনাথ থাঁকেন-_অন্কগ্রহ 

পুর্ব্বক রিপ্লাই কার্ডে আমাদের ০০ উত্তর পাঠাইবার পর স্তবিবা বুঝিরা 

তাহাকে গ্রহণ করা হইবে। 

আমাদের মেন্বরগণের নাম । 
শ্রীযুক্ত রামেত্ীস্ন্দর ব্রিবেদী, এম্, এ। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভষ্টাচার্ষ্য, বি, এল 1. 
শ্রীযুক্ত ক্সীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্) এ। শীযুক্ত ক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, 'এ। 

 শ্রীবুস্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টরোপাধ্যায়। 

শ্রীযুক্ত যতীন্ররনাথ মতিলাল। শ্রীযুক্ত অনুকূলচক্্র শেঠ । 

শ্রীযুক্ত হীরালাল রক্ষিত ৮. শ্রীযুক্ত কুঞ্ববিহারী বসাক প্রশ্থতি__ 



আদি কবি'নরহরি এর 
পদকর্তা লোচন দাস। 

. লোচনদাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা | 

| এবং গ্রন্থকার । লোঁচনের কবিত1 অতি 
নুমধুর এবং গভীর ভাবব্যঞ্জক অথচ 
হাস্যরসাত্মক। ঈদৃশ পদরচনায়, প্রাচীন 

কবিগণের মধ্য একমাত্র লোচনই সিদ্ধ- 

হন্ত। এইরূপ রচনার জন্যই সম্ভবতঃ 

বৈষ্ণববর্থ তাহাকে “বড়াই বুড়ির” অবতার 

বলিয়। থাকেন। 

(১) বিদ্যাপতিঃ (২)চীদাসে। (৩) জয়- 

দেবঃ কৰীশ্বরঃ ৷ (৪) লীলাস্তকঃ প্রেমযুক্তো৷ 

(৫) রামানন্বশ্চ নন্দদঃ ॥ (৬) শ্রীগোবিন্দঃ 

কবীন্দ্রোহস্ত (৭) সিদ্ধ কৃষ্ণকবীণকঃ। 

| পৃথিব্যাং ধনধন্তান্তে বর্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥ 

এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্য- 
কান। যেষাং সংস্থৃতিমাত্রেণ সর্বসদ্ধিঃ 

প্রজারতে ॥ 

বৈষ্ণব'কবিবর্গের মধ্যে সথাাই প্রথম 

শ্রেণীর কবি, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর 

কবিগণের মধ্যে লোচনদদে একজন শ্রেষ্ঠ, 
ইহ স্বীকৃত। ্ 

এই লোচনদাঁস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা 
বলিব; কিন্তু তাহার কথা বলিতে গেলে 

ঠাকুর নরহরির কথাও বলিতে হয়। 

সমাজে যখন কোন লোকাতীত 

পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, সে সমাজই তখন 

জাগিয়া উঠে, সে সমাজের অক্ষ প্রত্যঙ্গ 

পর্যস্ত কি এক বৈহ্যতিক প্রক্রিয়া বলেই 
যেন সজীবতা প্রাঞ্ধ হয়। সাহিত্যে-_ 

কাব্যে, সর্ধত্রেই সেই সজীবতা। দৃষ্ট হয়। 

আমাদের বাঙ্গাল! সাহিত্যেরও একবার 

সেদ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন | 
বঙ্গভাষা দুগ্ধপোষ্য শিশু, স্থতরাং সে শক্তি, 

তাহাকে বাচাইয়া তুলিতেই _ব্যক্মিত হইয়া | 

গিগ্নাছিল। 



১২৮ 

শ্রীচৈতপ্রের সময় হইতেই যে বঙ্গভাষার 
যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা কে অন্ধী 

কার করিবেন? তীহার 'অকত কীর্ধা- 

বলী, তাহার খিচিত্র ভাবাবলীঁ, বাঙ্গালীর 
চিত্তক্ষেপ্রে দৃঢ় অক্ষিত হইয়া গিয়াছিল, 
ইহাই তাহাদের কল্পনাকে উদ্মেবিত। 

উদ্েপ্সিত করিয়া! তূলিয়াঁছিল। চৈতন্তলীলা'র 

পদাবলী ও গ্রস্থাবলীই তাহার প্রমাণ । এই 
যে চৈতন্তলীলা-চিত্র। ইহার প্রথম অক্কন- 
কারী--আদি চিত্রকরই নরহরি সরকারণ 
নরহবরি সর্বপ্রথম চৈততগ্তলীলার প্রধান প্রধান 

ঘটন! অবলম্বনে পদ্ররচনা করেন, তাহার 

দেখাদেখিই শেষে অন্তান্ত কবিগণ অগ্রসর 
হন। অতএব, ঠাকুর নরহরির নিকট 

বাঙ্গালাসাহিত্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-সমাজের 

যুগপৎ কৃতজ্ঞ থাঁকা কর্তব্য; কিন্ত হুঃখের 
বিষয় যে, সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে অতি 

অল্প ব্যক্তিই তাহাতে জানেন। 
“নারায়নাত্মজমতীব দয়ালু ৫প্রম-প্রবাহ- 

পরিপূরিভ ভক্তিমার্গং। টৈশন্চরণেভি- 

নিবেশঘস্তং বন্দে গ্রভূং নরহরিং পরমেষ্ট 

দেবং ॥" 

নরহরি ঠাকুরের পিতার নাম নারায়ণ 
ছিল, ইহ! এই (প্রণাম) শ্লোকটীতে লিখিত 
আছে। নারায়ণ দেবের ছুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ 
দত্ত । মুকুন্দ রাজবৈদ্য ছিলেন, হুসেন-সা'র 
চাকরী করিতেন। নরহরি বাল্যকাল হইতে 
বৈরাগী--আকুমার্ ব্রদ্ষচারী ছিলেন। 

প্রত বর্ণাভং ভাববরণং ভূষিতং, 
নীলাধাসধরং দিব্যং চন্দনার্চিত ভালকং। 

সমীরণ। 

গামস্থত্র প্রগাভারং কে বিপুল লঙন্সিতং, 
দিবাসিংহ্রাসনাসীনং জীমলরতবি" ভাজ |” 

এই (ধৃত) শোকটিত শন! খায় টড 

তিনি অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন । যে বর্ণকে 

কবিগণ * প্রতপ্তস্বর্ণবর্ণ ” বনে, নরহরির 

তক্রপু উজ্জল রূপাঁভা ছিল । তাহার কে 

লম্বিত তুলসী মালা, অতি সুন্দর দেখাইত, 
এবং কপালে তিনি চন্দন লেপন করিতেন 

বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে অনুমিত হয় যে, মহাঁ- 
প্রভূ হইতে ত্তিনি ৭৮ বৎসরের বড় ছিলেন! 
স্কৃতরাং ১৪০০ শকাবাঁয় তাহার জন্ম হয়, 

এ অন্ুমান অযৌক্তিক নহে । 
নরহরি একটা পদে লিখিয়াছেন ;-_- 

একদ1 তিনি সুরধুনীষ তীরে ভ্রমণ করিতে 

গিয়াছেন, এমন সময় মহাপ্রতৃকে তথায় 

দেখিতে পাইয়া তত্প্রতি আকৃষ্ট হন, এমন 
কি সেই হইতে মহাপ্রভু তাঁহার *প্রাণনাথ” 
হইয়া] গেলেন, সেই হইতেই তিনি তাঁহার 
সঙ্গী, ছায়ার স্তায় সঙ্গেই থাকিতেন। 

নরহরির বাড়ী শ্রীথণ্ডে । বিদ্যার্জনের 
জন্য নবদ্বীপে বান করিতেন। একটি গদেই 
তিনি বলিয়াছেন-- 

--পগৌরাঙগচান্দের, রূপের পাথারে, 

সাঁতারে না পাই থা 1৮ 
_ গোৌররূপে তিনি কিরূপ মুগ্ধ হইয়- 
ছিলেন, এই কথাটীতেই ভাহা বুঝ! 

যাইতেছে । নরহরি গৌরলীলার একজন 
প্রধান সহাঁয়তাকারী ৷ 

কিছুদিন গৌরাঙ্গের সঙ্গে বাস করিতে 
করিতে তাহার মনে একটা অদ্ভুত'ভাবের উদয় 



আদি কবি নরহরি ঠাকুর । 

হইল, তিনি ভাবিলেন যে, গৌরাঙ্গ বস্তটা 
সামান্ত নহেন, এই বস্তটী নিখিল' বিশ্বের 
সেই একমান্্র কারণ। এরূপ মনে হওয়ায় 

তিনি একটু ৰিপদে পড়িলেন। এরূপ 

কথা! তখন কেহ অবগত ছিল না) যর্দি তিনি 

তাহার মনের কথ! বাহাজগতে ব্যক্ত কুরেন,, 

লোকে হাসিবে-টিটকারী দ্িবে। ভয়ে 

বলিতে সাহস করেন না, আবার যে কথা 

সত্য বলিয়। তাঁহার বিশ্বাস, জঙ্ষিয়াছে, 

তাহা! না বলিক়াও থাকিতে পারিতেছেন 

না “এই ভাব” ছটী ছত্রে তিনি ব্যক্ত 
করিয়াছেন-__ | 

” কারে কব মনের কথ] 

কে বুবিবে মনোবাথা ॥” 

কিন্ত নরহরির এ ক্ষোভ অধিক দিন ছিল 

না, তাহার “প্রাণনাথ” শীদ্রই প্রকাশিত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

নরহরিই সর্বপ্রথম গৌরতত্ব প্রকাশ 
করেন, এজন্য তিনি সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের 

নমস্ত। তিনিই সর্ব প্রথম গৌরলীলাত্মক 
পদাবলী সৃষ্টি করেন ও পথ দেখাইয়। দেন, 
এজন্য তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজের 

অভিবন্ধ্য। 

গৌরাগ্গের যে জদভুত লীলাবপী তিনি 
দর্শন করিতেছিলেন, যে অমূত তিনি পান 

করিতেছিলেন, তাঁহার বড় ইচ্ছা, পরবর্তী 
জনগণও তাহার আশহ্বার্দ পায়) তাহার 

বড় অভিলাষ, গৌরলীলা'র একখানি সর্বাঙ্গ 
স্থন্দর গ্রন্থ হয়, কিন্তু ইহ]1 তাঁহার ক্ষমতা- 
তীত ; কেননা, তিনি যখন লিখিতে 

১২৯ 

বসেন, যখন ভাবিতে যান, তখনই এক- 

বারে, বিভোর” হইয়া! পড়েন, আর লেখা 
হয় না। তথাপি বসিয়া থাকিতে পারিলেন 
না, কয়েকী পদ বর্ণন পূর্বক ভবিষাৎ গৌর 

লীলা লেখকগণের জনা উপকরণ রাখিয়া 
দিলেম। তাহার মুখ হইতে সর্বপ্রথম যে 
পদটা বাহির হয়, তাহাতেই তদীয় হৃদয়ের 

অভিলাষ পরিধ্যক্ত হইয়াছে । যথা-_ 
গৌর লীলা দরশনে,  বাঞ্ছ। বড় হয় মনে, 

্ তাবায় লিখিয়া সব রাখি । 

মুই ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, 
কেমন করিয়া! তাহা লিখি ॥ 

সে গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে, 
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু। 

ভাষায় লিখিত হৈলে, বুবিবে লোক সকলে, 

কবে বাঞ্া পুরাইবে গ্রাভু। 
গৌর-গদাধর লীলা, শুনিতে আর্্র রসিলা, 

কার সাধ্য'করয়ে বর্ণন। 

সারদা লিখেন দি নিরস্তর নিরবধি, 

আর সদাশিব পঞ্চানন ॥ 

কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, 
প্রকাশ করয়ে গৌর লীলা । 

নরহরি পাবে স্থথ,  ঘুচিবে মনের হুঃখ, 
গ্রন্থ গানে দররিবে শীল1॥% 

নরহরির গৌরলালাম্মক পদ “কিছু কিছু 

লিখার” উদ্দেগ্ত এই যে, “যদি ইহা কেহ, 
দেখি, প্রকাশ করয়ে গৌরপীলা 1” বলা 
বাছলা-_-তাহার এই ভিলা পোচনদাসই. 
সম্যকরূপে পুর্ণ করেন। 

গ্রথমতঃ তাহার অন্ুনরণ করিলেন |. 



| বানুদেব ঘোষ ।- বাসুঘোষ মহাপ্রভুর জন্ম 

হইতে খন্ন্যালের পরবর্তী ঘটনানিচয় পর্ধ্যস্ত 

| ( গৌরলীল। ) পদে বর্ণনা করিক়। গিয়াছেন। 

ইহ্ীরই অন্বকরণে মাধব, মনোহর, জ্ঞানদাস 

প্রভৃতি কবিগণ অপুর্ব কবিতাহার গাথিয়! 

রাখিয়াছেন। : প্রসিদ্ধ গৌরলীন্গা'গায়ক 

বাস্তু ঘোষ ম্পঞ্টীক্ষরে তীহ! স্বীকীর করিয়া 

গিয়াছেন। যর্থ।-- 

॥ “প্ীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে । 

পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে ॥  « 

প্রীসরকার ঠাকুরেন্ধ অভভুত মহিমা । 

ত্রজে মধূমতী যে গুণের নাহি সীম ॥ 

_. কবি লোচনদাস এই সরকার ঠাকুরের 

শিষ্য,__ইহাঁরই “হাতগড়া” পুতুল। লোচন 

১৪৪৫ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ধমানের 

উত্তর দশক্রোশ, গুঙ্করা ষ্টেশন হইতে পাঁচ, 

ক্রোশ দূরেঃকু্ধর নদীর ধারে মঙ্গল কোটের 

| নিকট, কো! ব1 কুয়া (ঝুঁভ।) নামে একটা 

গ্রাম আছে। এ থামে বৈদ্য-বংশে লোচনের 

জন্ম হয়। লোচন তাহার পূর্ণ নাম নহেঃ ইহা 

তাহার নামের একাংশ এবং প্ডাক নাম” 

বলিয়া, এই নামেই তিনি সাধাঁরনতঃ পরি- 

চিত। আমরা এই একই ব্যক্তির চাবিটী 
নাম দেখিতে পাই । 

১। স্থলোচন। ২। ত্রিলোৌচন। 

৩। লোচন। ৪। লোচনানন্দ। 

প্রাচীন গ্রস্থাদিভে তিনি স্থুলোচন নাঁমে 
| আখ্]াত হইয়াছেন। চরিতামৃতের ১০ম 

“খগ্ডবাঁসী মুকুন্দ দাস, শ্রীরদুনন্মন । 

নরহরি দাস, চিরঞীব ুলোন ।” 

ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তম-বিলাসাদিতে | 

তাঁহার এ নামই ব্যবহৃত হস্য়াছে | যথা) 

খেতরীর মহোৎসবে শ্রীথগ্ড হইতে রদ্ু- 

॥নন্দরাদি গেলেন- 

“শ্রীরুনন্নন স্ুলোচন আদি সঙ্গে ।”-- 

নরোত্বমবিলাস । | 

_ ভ্রিলোচন ঈামটী তাহার প্রকৃত নাষ 

বলিয়। বোধ হঙ্ধ। লোচনের শ্বহস্ত লিখিত 

পু'থিতে এই ঝামটী আছে। 
গুক্করা ষ্রেশনের নিকট কাঁকড়া গ্রাম 

নিবাসী বিখ্যান্ড চৈতন্তমজল গায়ক শ্রীযুক্ত 

প্রাণকুঞ্চ চক্রবর্তীর* নিকট লোচনের সহ্ত 

লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ আছে। এই মূল এবং 
অন্তান্ত প্রাচীন হস্ত-লিখিত পু'থির সহিত 
বটতল'মুদ্রিত পুস্তকের দিন রাত্রি প্রভেদ। 

ছাপার পুস্তকে অনেক কথাই পরিত্যক্ত 

এবং ত্রিলোঁচন নামস্থলে " লোচন” বা 

« লোঁচন” লিখা স্ইইয়াছে ; ঘেমন__ 

“গুণ গার এ লোচন দাস |” | 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই “এ” টা “তরি” এরূপ 

হইবে__৭গুণ গায় ত্রিলোচন দাদ” ইত্যাদি। 
লোঁচন্কৃত বহুতর পর্দ আছে; পদ- 

* প্রাণরুষ্ণ চক্রবর্তী আট নয় মাস হইল 

লোকাস্তরিত হইয়াছেন। ত্বগামে ইনি 

প্রাণব্ভ নামে পরিচিত ছিলেন । ইহার 

একমাত্র কন্তা কাটোকায় বিবাহিতা 

পরিচ্ছেদে তাহার নাম পাওয়া যার। যথা হইয়াছেন ।-_সম্পাদক। 



আদি কবিন 

সকলের ভণিত। স্থলে প্রায়ই “লোচন ” নাম 

ব্যবহৃত হইয়াছে । গ্রন্থের ভিতর সর্বত্রই 
যে পত্রলোচন” নাম আছে,তাহা নহে। কোন 

কোন স্থানে লোচন নামও পাওয়া যায়। 

ধিনি লোচনের গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ 

(করেন, পর্দে এবং গ্রন্থে অথব। গ্রন্থের মর্ধবত্র 

গরকনিল রাখিবার জন্য, তিনিই বোধ হয় 

*ত্রি* টাকে নির্বাসিত করিয়া থাকিবেন। 

লোচনানন্দ নাম ভক্তদত্ত), বৈষ্ধগণ আদর- 

করিয়া তাহার এ নাম ব্যবহার করেন। 

এই চতুর্নামাভিহিত ব্যক্তি বিভিন্ন পুরুষ 
নহেন-_একই ব্যক্তি, পূর্বে ইহা বল! 

| গিয়াছে । “নুলোচন* নামটা তিনি স্বয়ং 
ব্যবহার করেন নাই বটে, কিন্ত যখন স্থলো- 

চনের গুণ, নিবাঁস। এবং কার্যাবলী, লোঁচ- 

নের সহিত অভিন্ন দেখা যাইতেছে, তখন 
ভিন্নব্যক্তি অন্মান কর! যাইতে পারে নাঁ। 

বুন্বাবনদাস চৈতন্ভাগবত রচন। করেন, 

ত্র গ্রন্থে মহাপ্রভুর শুদ্ধ ত্শ্ব্্যলীল! যেমন 

পরিস্ক,ট হইয়াছে, মাধুর্য্লীলা তেমন হয় 
নাই; এই জন্য নরহরির বড় অভিলাষ 
জন্মিল যে, গৌরলীলার মাধুধ্যময় একখানি 
গ্রন্থ হয়, লোচন নরহরির এ অভিলাষ পুর্ণ 
করেন। নরহরির আদেশক্রমে তিনি 

চৈতন্তমগগল গ্রস্থ-রচনা করেন। ১৪৫৯ 

শফে এই অপুর্ব কাব্য বিরচিত হয়। 
চৈতন্যমঙ্গবা চান্সিথণ্ডে বিভক্ত | ১। স্থত্র- 

| খও, ২। আদিখও, ৩। মধ্যথণও্ড। ৪ । শেষ- 

ধও। স্ুত্রখণ্ডে ২০্টী “নাচাড়ী” ও ২৩টী 
শ্লোক সেংস্কৃত) আছে। আদিখণ্ডের নাচাড়ী 

রহরি ঠাকুর। ১৩১ 

খ্যা--২৪, এবং ছুইটা মাত্র শ্লোক দৃষট 
হয়। মধ্যখণ্ডে চারিটী নাচাড়ী এবং ২৫টা 

শ্লোক পাওয়া 'ষার়। শেষখণ্ডের নাচাড়ী 
ংখ্যা-_-১৬ এবং একটামাত্র শ্লোক; এই 

মোট নাচাড়ী ১০১, মোট প্লোক ৫১। হ্স্ত- 

লিখিত পুঁথিতে এইরূপ সংখ্যা পাওয়া 

যায়, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে অনেক গুলি 

নাচাঁড়ীই পাওয়া যায় না, সর্বশেষ যে ছয়টা 
অপূর্ব্ব নাঁচাঁড়ী আছে, মুদ্রিত পুস্তকে তাহ! 

নাই। বৃন্দাবন হইতে নীলাচল আগমন; 

মহাপ্রভুর বিবিধ লীল। ও অস্তপ্ধান কাহিনী 

একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
নরহরির আদেশক্রমে, তাহার সহায়তায় 

লোঁচন চৈতগ্ভমঙ্গল রদ্বনা করেন, একথা 

চৈতন্তমক্গলেই তিনি স্বীকার করিয়।ছেন । 
যথা__ এনা 

“শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর। 

বৈদ্যকুলে মহাঁকুল প্রভাব যাহার ॥ 
অনুকূলে কুষ্ণপ্রেমা কৃষ্ণময় তন্ু । 

অন্গগত জনে না বুঝয়ে প্রেমাবি্থ ॥ 
রঃ ই গা. 

তার ত্রাতুদ্পুত্র রঘুননদন ঠাকুর । 
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর ॥ 

০ ১৫ ৬ 

শ্রীনরহুরি দাস যে দয়াময় দেহ । 
পাতকী দেখিয়। দয়! বাড়াল পিনেহ ॥ 

দুরস্ত পাতকী অঙ্গ আমি হুরাচার | 

অনাথ দেখিয়া দয়। করিল অপার ॥ 

তার দগ্ধাবলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে। 

এই ভরসায় পুথি হইবে অবাধে 



১৩২ 

নরহরির প্দযাবলৈ” আর বৈষ্ণব 

প্রনাদে পুথি "্অবাধেই” হুইয়াছে। প্রবন্ধ 
দীর্ঘ হুইন্বা যাইতেছে, গুণাগুণ বিচার 
করিবার পক্ষে স্থান অল্প; তবে একটা স্থূল 

উদ্ধত কাঁদিয়া, লোঁচনের রচনার লাঁলিত্য 
দেখাইতেছি। তিল, ফল যিনি না 

“ধিনীর” কর্ণ ইন্তয।দি পরিত্যাগ পূর্বক 
তিনি নুতন প্রণালীতে গৌরক্ধপ বর্ণন 
করিয়াছেন। বথা_ * 

অমিয়! মথিয়া কেবা, নবনী তুলিয়। গো। 

| তাহাতে গড়িল গোর। দেহা । 
| জগৎ ছানিয়। কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো, 

এক কৈল গুধুই স্থলেহ! ॥ 
অনুরাগের দধি,* প্রেমের নীজন। দিয়া, 

কেবা পাঁতিয়াছে আঁখি ছটী। 
তাহাতে অধিক মধু। লু লু কথা গো, 

হাঁসিয়! বলয়ে গুটী গুটী ॥ 
*] অখণ্ড পীবৃষ ধারা, কেনা আউটিল গো, 

সোণার বরণ হৈল চিনি। 

সে চিনি মাড়িয়া কেবা, ফেণি তুলিল গে! 

হেন বাসো গোয়া! অঙ্গখানি ॥ 

বিজু বাঁটিয়া কেবা গা খানি মাছিল গো, 

চাদে মাজিল মুখখানি । 

লাষণ্য বাটিয় কেবা, চিত নিরমাণ কৈল, 

অপরূপ প্রেমের বলনি ॥ 

সকল পুর্ণিমার ঠাদে, বিকল হই! কাদে, 
কর পদ ফদমের গঞ্ছে। 

কুড়িটী নখের ছটা, জগৎ আল কৈল গে, 

: আঁখি পাইল জনমের অন্ধে ॥ 

সমীরণ। 

এমন বিনোদিয়!গোরা কোথাঁওযেদেখিনাই, | 
অপরূপ প্রেমের বিনোদে। 

পুরুষ প্রর্কতিভাবে, কীদিয়৷ আকুল গো | 
দেখিয়া কেমনে মন বাঁন্ধে 0৮ 

ইত্যাদি । | 
*লোচনের বর্ণনা অতি স্পষ্টতর ; স্থৃলাস্তরে | 

বলিয়াছেন -- | 
--« বয়ন্তের কান্ধে, কর অবলম্বি, ূ 

| পুথি করি বাম হাতে। 

- দিবসের অস্ছে, রম্য রাজ পথে, 
নুরধূনী তট তাতে ॥ 
ক রঃ 

টাচর কেশের, বেশের মাধুরী, 
হেরিয়! ফে ধরে চিত। 

কৌচার শোভায়, জগত লোভায়,/,ইত্যাদি, 
চৈতন্যমঙ্গল। 

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পূর্বে চৈতন)- 

মঙ্গল ছিল, লেচিনের গ্রস্থও চৈতন্যমঙ্গল। 
লোচন গ্ন্ব-রচন! সমাপন করিয়। বৃন্দাবন- 
দাসকে গৃন্থ দেক্চাইলেন। বৃন্দাবন গৃস্থের 
ভিতর প্রথমেই এই পদটী দেখিতে | 

পাইলেন । 
যথা--" অভিন্ন চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ |” 

বুন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য | লোঁচ- 

নের গ্রন্থে এই পদটা দেখিয়! তিনি মোহিত ] 
হইয়া! গেলেন, লোচনের এই মাধুর্য রসা- 
সবক কাব্যখানি তাহার কাছে অতি মি 

লাগিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, ” স্বলোচন ! 
তোমার এখাঁনিই যথার্থ চৈতন্যমঙ্গল ।' 

আমার গৃস্থ আঙঞ্গ হইতে চৈতন্যভাগবত 



আদি কৰি নরহরি ঠাকুর | ১৩৩ 

নামে আখ্যাত হইবে ।” বৃন্দাবনের গন্থের যথা! তথ! যাই হুল্লিল করে মোরে । 
নাম সেই হইতে « চৈতন্যভাগবত ৮ নাম ! ছুল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নাঁরে ॥ 
প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতা- মারিয়! ধরিয়। মোরে পড়াইল অক্ষর । 
মুতে বৃদ্দাবনের গুন্থের নাম “ চৈতন্য- ধন সে পুরুযোত্তম গুপ্ত চরিত তাহার ॥ 

মদ্গলই ৮ লিখা আছে । মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মৌ কথা । 

চৈতন্যমঙ্গল সর্বত্রই সমাদৃত হুইল, নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাত ॥ 

প্রতি গাঁয়ক চৈতন্যমঙ্গল গাঁন করিতে ভাঁল- তাহার প্রনাদে ষেব করিল প্রকাশ । 

বাসিত, প্রতি শ্রোতা আগ্রহসহকারে তাহ! পুস্তক করিল সায় এ লোচন দাস ॥” 

শুনিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে । ,| লোচনের শ্বহ্ত লিখিত পু.খির কথ! 
« বৈদ্য বংশোত্তব হয় শ্ীলোচন দাস । বলিয়াছি। লোচনের “আখর” খুব মোট1। 

শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীথগ্ডেতে বাস ॥ লোচন তাহার বাটীতে, শৃন্ত-আকাশ 
চৈতন/)মঙ্গল গান তাহার রচিতে। তলে, একটা পাখরের উপর উপবেশন 

* ঈ্গ ক্জট %* পূর্বক চৈতন্য মঙ্গল লিখিতেন |. সে প্রস্তর 
প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গাঁন হয়। খানি অদ্যাপি আছে, বৈষ্ণবগণ তাহ! 
তার পরে ক্বষ্ণমঙ্গল গান করয় ॥' দর্শনার্থ গমন করিয়া! থাকেন । 

লোচনদাস শ্রীথণ্ডের নরহথরির শিষ্য, | “পিতৃকুলে মাত্ৃকুলে” €লোঁচনই এক- 
শ্রীখণ্ডেই বাম করিতেন ; এই জন্য প্রেম- | মাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; অতএব 

বিলাসে তীহার * শ্রীখপ্ডেতে বাস” লিখিত | সকলের স্নেহতাজন লোচনের বিবাহ অতি 

হইয়াছে; এবং চরিতামৃভাদি গ্রন্থেও | অল্প বয়সেই সম্পাদিত হয়। লোচন 

 বৈদ্যকুলে জন্ম মোর. কে। গ্রামে বাস । | লিখিয়াছেন, তিনি “ছুল্লিল” অর্থৎ ছ্রস্ত 

মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম ॥ ছিলেন, তাহার মাতামহ “মারিয়া ধরিয়া” 

বাহার উদরে জন্মি করি গৌরগুণ গান। | তাহাকে অক্ষর চিনাইয়াছিলেন, বিবাহের 
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা । | পর অধায়নের জন্ত তিনি শ্রীথণ্ডের নরহরি 

ধাহার প্রসাদে গাই গৌর গুণ গাথা ॥ | ঠাকুরের নিকট গমন করেন। 
মাতৃ হল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে । *“নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের পার্থ ভক্ত, 
ধন্য মাতামহী সে অভয় দাসী নামে ॥ | শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যকাল হইতে সঙ্গী ; গৌর | 

মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। 29558825858 

সর্ধতীর্থ পৃত সেই তগস্তা য় তৃপ্ত ॥ * উদ্ধার চিহ্রের মধ্যে যে কথাগুলি | 
মাতৃকুলে পিভৃকুলে আমি একমাত্র । দিলাম তাহার ভাব অন্যত্র হইতে গৃহীত 

সহোদর নাই মোর মাতামহের পুর ॥ ] হইল_-উদ্ধত নহে -_লেখক। 
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রসে লোলায়মান ৷ 

যাহ! হয়, লোৌচনের তাহাই হইল; তিনি 
«গৌর প্রেমামৃত-সাগরে” ভুবিয়। গেলেন? 
ইহাঁরই ফল চৈতগ্ঠমঙ্গল গ্রন্থ এবং পদাবলী। 

“লোচিন শ্রীধণ্ডেই থাকেন, বাড়ীতে 

যাঁন না। এদিকে তীহার স্ত্রী কৈশোর 
অতিক্রম করিয়াছেন । লোঁচনকে অনেকেই 

' বাড়ী যাইতে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। 

তখন একদিন লোচন প্রুদব্রজে শ্বশুরাঁলয়ে 

যাত্রা করিলেন। 

“বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আর যাওয়' 

হয় নাই, ভ্ত্রীকেও দেখেন নাই। গ্রামে 

প্রবেশ করিয়াই একটী « তেমাথা পথ” 
দেখিতে পাইলেন | কোন্ পথে যাইবেন ? 
কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? নিকটে 

একটী অর্দযুবতি দীড়াইয়াছিল, ইহাকেই 
লোচন জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন-_ 

“ম! ! অমুকের বাড়ী কোন্ পথে যাইৰ |» 

| এযুবতীই লোটনের স্ত্রী !! | 
শএই কথা যখন বিদিত হইল, যখন 

॥ পরিচয় পাওয়া গেল,তখন লোচন ও তাঁহার 

স্ত্রীঅতি কাতর হইলেন। লোচন অবশেষে 
সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা- 
ক্রমেই এ" ঘটন। ঘটয়াছে, তাহা না হইলে 
তাহার জ্ত্রীই বা ৫কন পথে দীড়াইয়। 
থাকিবেন ? তিনি স্ত্রীকে এ কথা স্ন্বর- 

রূপ বুঝাইলেন ও উভয়ে ব্রহ্মচর্স্য অবলম্বন 
করিলেন। ব্রহ্ষচর্ধয অবলম্বন পূর্ব্বক স্বামী 

| বীতে একজে পরমন্গথে থাকা যাইতে 

সঙীরণ। 

তাহার কাছে গেলে জগৎ দেখিল যে, ভগবস্তক্তের অসাধ্য কিছু 

নাই, তীহাদের কাছে ইন্দ্রিয়গণ দত্তোৎ- 
পাটিত সর্পের স্ভায়। লোচন এবং তাঁহার 

স্ত্রী কিদৃশ ক্ষমতাশালিনী, এই ঘটনাতে 

তাহ! স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে ।» 

শ্থামীস্ত্রীতে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল, ইন্জিয়- 
বিকাঁর-বিরহিত সেই পবিত্র প্রীতির প্রমাণ 
তাঁহার চৈতন্তব্ঙ্গলেই আছে। এই অপূর্ব | 

গ্রন্থ রচনার পুর্বে তিনি আপন ভার্ধ্যার 
অন্থমতি গ্রহণ করেন। চৈতন্তমঙ্গলের 

প্রথমে এই পর্দঈটা আছে-_ 
প্প্রাণের ভার্ক্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথ] 

আশীর্বাদ মাগি আগে, 
যত ঘত মহাভাগে, 

তবে গাবো গোরা গুণ গাথা ॥৮ 

কি অপুর্ধ ভাব !! ইহ! লোচনের স্তায় 
কবি হৃদয়েরই যোগ্য। 

লোঁচনের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম প্ছুল্লভ 

সার।” ছুল্লভ সার অতি হক্মতত্ব পুর্ণ 
ভক্তি গ্রন্থ, পদ্য ছ্ঙনা রচিত এবং ইহাতে. 
বিবিধ শাস্ত্র হইতে বছুল প্রমাণ সংযোজিত: 

হইয়াছে । এ গ্রন্থেরও স্থানে স্থানে লোচন 

আত্মপরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গল রচ- 

নায় নরহরির আদেশ-দান-প্রনঙ্গ এ গ্রন্থেও 

লোচন প্রসঙ্গতঃ তুলিয়াছেন । এখানিও 

মুদ্রিত হুইয়াছে। 
লোচনের তৃতীয়গ্রস্থ-_সংস্কৃত “ জগন্নাথ 

বল্লভ” নাটকের পদ্যান্থবাদ । এই অনুবাদ 

গুলি এত মনোহর যে, কেৰল ইহার জন্তই 

পারে, লোচন জগৎকে ইহা দেখাইলেন। | তাঁহাকে প্রধান কবি গণ্য করা যাইতে 
ঞ 



প্রহেলিকা | 
শরিক 

৫ পারে । কেহ কেহ বলেন, লোচন লংস্কৃত 

জানিতেন না, কিন্তু এই. অঙ্কবাদ দেখিলে 
| সেভ্রম আর থাকে না। 
|" লোচনের চতুর্থ অস্থ__রাগলহরী। 
রাগলহরী সংস্কৃত ভক্তিরসামুতপিন্ধুর স্থান 

| বিশেষের পদ্যা্গবাদ। এ গ্রন্থথানি 'ঘহু 

অনুলন্ধানে সম্প্রতি আমানের হস্তগত 

[হইয়াছে। রাগলহরী এ পর্যন্ত অপ্রকা- 

রম ০০ 
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শিত এবং সর্বসাধারণে অজানিত, হইয়া 
রহিয়াছে । ইহা এক খানি অপূর্ব সিদ্ধান্ত 
গ্রন্থ । লোচন এক জন ক্ষমতাবান্ স্বভাব |. 

কধি; ইহ] 'শ্বীকৃত। লোচন ৬৬ বর্ষকাল 
জীবিত ছিলেন। নীলাচল এবং বৃন্দাবন 

বাসে শৈষকালে, তাহার ১৫ ৰৎসর় অতি-; 

বাহিত হয়। ১৪১১ শকাকে। তিনি দেহ 

ত্যাগ করেন। . ৮ 

প্রছেলিকা । 
( শৈষভাগ |) 

কলিকাতায় আসিয়া ফাজ কর্মে মন 

ব্যস্ত হইয়! রহিল বটে, কিস্তু সে দিন রাত্রে 
রামশররণের বাড়ীতে ষে ঘটন! ঘটিয়াছে, 

| তাহ! কোন মতেই ভুলিতে পারিলাম না1। 
রাত্রে ব1দিবাভাগে যখনই একাকী থাকি-_ 

যখনই নিজ্জনতা আসিয়া আমার চারিধার 

বেই্টন ফরে-তখনই আবার সেই কথা 
| মনে জাগিয়া উঠে । কোন কবি বলিয়া 

॥ গিয়াছেন--“ম্ত্রী জাতির চিতাভস্মকে ও 

| বিশ্বাস করিতে নাই »--একথা যখন তখন 

সত্য বলিয়! ৰোধ হইতে লাগিল। 

একবার মনে করিলাম-_হ্য়ত দৃষ্টি 
বিভ্রম। হুম়্ত আমিই ভুলক্রমে কি দেখিতে 

| ক্রি দেখিয়াছি । কিন্তু দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিৰার 
| কোন গস্তাবনাইত নাই। স্বামি নিদ্রায় 

স্বপ্ন দেখি নাই-_জাগ্রত ্সবস্থাম়্ তাহাদের 
অন্সূরণ করিয়াছি।, তখনকার, পিক 

কার্ধ্য-_ প্রত্যেক অবস্থা আমার মনে-_ 
দিবালোকের ভ্তায় ফুটিয়া উঠিতেছে। 
না__না ভ্রম কখনই হইতে পারে না। 

এই ঘটনার ৮ দিন পরে খুব তোরে | 
একজন লোক রামশরণের নিকট হইতে | 
আসিল। আমার হাতে পত্র দিয় বলিল--. 

“বাবু! দংবাদ বড় খারাপ--কর্তা আপ- 

নাকে সকালের ছটার গাড়ীতেই যাইতে 
ঝলিয়। দিয়াছেন।৮ আমি কাপিভে: 
কাপিতে পত্র খুলিলাম। পড়িতে  পত়্িতে : 
হৃদয়ের আমুল কাপিয়া উঠিল- শরীরের 
মধ্যে যেন বিছ্যতাগ্রি ছুটাছুটি করিতে. 
লাগিল- আমি পত্র খানি নিম্পেসিত করিয়া. 
জানালার মধ্যদিয়! ফেলিয়। দিলাম । পত্রে 
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“ভায়া! আমার সব্বনাশ হইয়াছে।- 

মহাকলক্মিনী ইচবময়; গুছ ত্যাগ করিয়া 
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গিয়াছে ।, শীঘ্র আনিবে বিশেষ মন্ত্রণাতর 

প্রয়োগন 1 

তোমার হ'তভাগ্য বন্ধু ।” 

সকালে ছয়টার সময় ট্রেন ছাড়ে। 
আশি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়। 

গাড়িতে বসিলাম। 'বেল! দশটার সময় 

গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়। যাহ! দেখিলাম 
তাহাতে স্তস্তিত হইতে হইল। 

রামশরণের মুখ শবদেহের ন্যায় বিবর্ণ 
চক্ষু ঘোর লাল ও অনিজ্রায় কোটরগত। 

| দৃষ্টি চঞ্চল ও উদ্ভ্রান্ত । মাথার চুল উদ্ক 

থুস্ক। আর অস্তরের মধ্যে মহাঝটিকা 

আমাকে দেপিয়াই রাঁমশরণের চক্ষু 
আর হইয়া আসিল। হুই ফেণাটা জল 
দেখা দিল। .আমায় কাছে বসাইয়! বলিল. 
ভাই। তুমি আসিয়াছ বড় ভাঁলই হই- 
সাছে। আমার যেমন কাজ তেমনি প্রায়- 

শ্চিত্ব হইয়াছে । যেমন এই প্রৌড়াবস্থায় 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলাম--তাহার 

ফল পাইপ্জাছি। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে 

দিজে জিলাম। তবে বড় কষ্টের বিষয়-_ 

ইচ্ছাময়ী, এই অনর্থের মুল--সে নিজেই 
জোর করিয়া আবার নূতন সংসার পাতিল 
-আবার নিজেই তাহা ভাঙ্গিয়াছে। 

) যাক, সে কথ এখন নহে, মধ্যাহে স্ব 
খুলিয়। বলিৰ। 

আমি শেষোক্ত কথার কোন অর্থ 

বুঝিতে পান্রিলাম না। একথা শুনিতে 

বিশেষ কৌতুহল জন্মিল। তাহা তখন 

ঈরীরা 1 

ধরিণ! খোঁজ! হইয়াছে । 

চাপিয়া রাখিয়1-.জিজ্ঞাসা করিলাম _ 

“লোক জন খুঁজিতে পাঠাইয়াছ ? তাহারা 
কিকোন সংবাদ আনিতে পারিল ন1?” | 

রামশরণ বিল রাত্রি এক শ্রহরের পর 
এই ঘটন] ঘটসাছে! তার পর সমস্ত হাত্রি 

দেশে আর সুখ 
ন'ই। তোমার আসিবার অগ্রে প্রতি- 

বাসীরা সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন | 

আমি লজ্জায় বাটার বাহির হই নাই। যাক্ 
_-সব কথা আহারান্তে হইবে । 

আমি স্নান করিলাম । রামশরণের 

এক প্রতিবেঞ্ীর বাঁটাতে আহার হইল। 
সে দিন বাড়ীতে হীঁড়ি চড়িল না। রাম- 

শরণ শরীর অন্বস্থ ওজ্বর বলিয়! কিছু 
খাইল না। ইচ্ছাময়ী কোথায়, তাহাকে 
দেখিতে পাই নাই। আহারাস্তে আমি ও 

রামশরণ বাড়ীর ভিতর এক নিভৃত কক্ষে 

বসিলাম। 

তখন ঝামশরণ বলিতে লাগিল-_ 

«তাই, অনেক গুলি ঘটনার পর এই 
দুর্ঘটন!। ঘটিয়াছে। যার স্ত্রী গৃহ ত্যাগ 
করিয়া যাঁয়, কলঙ্ক কালি মুখে মাখিয়! ভার 

সমাজে ন৷ থাকাই ভাল। আমার হৃদয়ে 
বড় আঘাত লাগিয়াছে, মাথা বড় ছোট 

হইয়াছে । এত মান সম্ভ্রম, লব দেই কশ্প- 
স্কিনীর সঙ্গে নঙ্গে গিয়াছে । রাস্তার বাহির 

হইলে, লোকে ইসারায় দেখাইয়। ঘিদ্রপ 
করিবে । সমাজে-_ সকলের কাছে মাথ। 

হেট করিয়া থাকিতে হইবে--ধরাবর 
যেখানে মহাদপেরস হিত চলিয়াছি--সেখানে 



প্রহেলিক। । ৯১৩৭ 

-চির অবনত হইতে হইবে, ইহা আমার | সমস্ত সম্পত্তি আপায় করিব। আমি দেশে 
সহ্য হইবে না। আমি মনে করিয়াছি 

আজই সম্ন্ত সম্পত্তি উইল ও বিলি 

ধন্দোবস্ত করিয়া! ৬ কাশীধামে নির্জনে 

জীবন যাপন করিব । 

«কেন এ ঘটন! ঘটিল- পূর্বের, 'কথ।, 
কতক গুলি বলিয়া রাখি। নচেৎ সমস্ত 

বুঝিতে পারিবে না। নূক্তন বধূ গৃহে 
আসিবার দেড় মাপের পর এক ঘটন! 
ঘটিল। তাহ! আমি, ইচ্ছাময়ী, ও সেই 

হুতন্ভাগিনী ভিন্ন আর কেহই জানে না। 
সন্ধ্যার পর এক জন লোক আসিয়া বলিল, 

আপনার সহিত বিশেষ কথা আছে। 

আপনার নাম কি রামশরণ ঘোষ? আপনি 

কি মামুদপুরের হেমকুমার রায়ের কন্তা 

বিবাহ করিয়াছেন ? ৃ 
আমি বলিলাম_-হা!- মহাশয়ের কি 

প্রয়োজন ? 

লোকটা বলিল,--বিশেষ প্রয়োজন 

আছে। তাহাতে কেবল আমার স্বার্থ 

নাই, আপনারও স্বার্থ আছে। যে বিধবার 
কন্তার সহিত আপনার বিষাহ হইয়াছে__ 
সে আম্মার প্রতিবাসিনী। বিধবার কিছু 

সম্পত্তি ছিল, আমি তাহা পাইবার 
গ্রতাশা রাখি । তাহার স্বামীর সহিত 

মোকদ্দাম। করিয়া আমার খিড়কীর কতক 

জমী হস্তান্তর হইয়া! গিয়াছে । আদালত 

হইতে পাইবার তাহার সম্ভাবনা নাই-_ 
| তাই মনে করিয়াছিলাম, আমার পুত্রের 

সহিত তাঁহার কন্তার বিবাহ দিয়া এই 

ছিলাম না, তাহা! না হইলে আপনি লহজে 
বিবাহ করিতে পারিতেন ন।। 

এখন কথা হইতেছে--আপনি সেই 

সম্পত্তি গুলি আপনার স্্ীর দ্বারা দান পত্র 

লেখাইয়া আমায় প্রদান করুন। নচেৎ 

আমি তাহাদের গৃহকলঙ্ক প্রকাশ করিতে 

বাধ্য হইব। * 
সে লোকটা ,বলিল-_মহাশয় ! হেষ- 

কুমার রায়: লোকটা বড় ভাল ছিল না, 

মামলা! মোকদ্দমায় তাহার জীবনের 
অধিকাংশ কাল কাঁটিয়াছে। তাঁর সৃষ্ট্যর 
পূর্বে এক কন্তা জন্মে, সে কন্তার নাম 

ইন্দুমতী _সেই আপন্মার স্ত্রী । 
স্বামীর মুহ্যর ছুই বৎসর পরে-_বিধকার 

চরিত্র কলুষিত হইল। হৃতভাঁগিনী অন্তঃ- 
স্বত্বা হইল। আমার স্ত্রীর সহিত তাহীর 

খুব সখ্যতা ছিল__কাঁজেই আমি ঘটনা 
আগে জানিতে পারিলাম। বিধবাঁকে 

হাত করিবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল -- 
কেন না--পৃর্বোক্ত সম্পত্তি গুলিতে আমার 
বড় প্রয়োজন । আমি কৌশল করিয়া 
তাহাকে লইয়া বারাণদী গেলাম । কেন 

গেলাম, আর কেহ বুঝিল না-বুঝিলাম, 

আমি, আমার স্ত্রী,আর নেই কলক্ষিনী-- 
ও তাহার জার। : 

ছয় মাস পরে বিধবা! কাশী হইতে 

ফিরিল। আমি তাঁহার 'থে উপকার 
করিলাম--াহাতে সেআমার বড় বাধ্য 

হইল । আমিও শক্রত। ভূলির। তাহাদের. 



৯৬৮ 

উপকার ফরিতে লাগিলাম। তার পর, 

একক কথায় কথায় আমার পুলের 
সহিত ইন্দুমতীর বিবাহের কথ! তুলিলাম। 
দে হাঁ_না-করিয়া রাজি হইল। আমি 
কার্য ব্যপদেশে বরিশীলে গেলাম, তার 
পর আপনি সেই ইন্দুকে বিবাহ করিয়া |, 
আমার আশার অস্তরায় হইয়াছেন । আমি 
খাহা বলিলাম, যদি না করেন-তবে-__ 
এখনই সমাজে সকল কগা প্রকাশ করিয়া 
দিব। আপনার মুখ দেখান ভাঁর হইবে-: 

| জাতি যাইবে । 
আমি লোকটার কথা শুনিয়া! একেবারে 

পিয়া পড়িলাম, নিজের বিপদ দেখিতে 
| পাইলাম । বাড়ীর ভিতর গিয়া ইচ্ছামঘ্ীকে 

সমস্ত থা বলিব মনে করিলাম-_ 

তাহা বলিতে 'হইল না। আমি বলিবার 
আগে সে-এবং পাপিষ্ঠা ইন্দু দ্বারের 
পশ্চাতে থাকিয়া সমস্ত কথ! শুনিফাছিল। 
ইচ্ছামক্ী কিছু কুপিতা। বোধ হুইল-_ 
আমাকে দেখিয়াই বলিল,” দাদা! 
আমার বুদ্ধিতে তোমার সর্বনাশ হইল। 
এমন হৃতভাগ1 ঘরের মেয়ে ঘরে আনিয়া 
ছিলাম ।” 

ইন্দু কাছে দড়াইয়া ছিল__কথাটা 
তার প্রাণে লাগিল-সে কাঁদিতে লাগিল। 

॥ আমি ইচ্ছাকে বলিলাম, তুমি ওঘরে 
| যাও--আমি ইন্দুর সহিত ছুই চারিট! 

| কথাকই। . 
| ইন্দুকে সাস্বনা করিলীম। 
বিবাহের কন্তা বটে__কিস্ত তের চৌদ্দ 

ইন্দু 

স্মীরণ । 
তন 

বৎসবের --বিলক্ষণ সেয়ানা হইয়াছে । সে] 
সমস্ত কথা শুনিল, কোন কথা কহিল | 

না। কেবল কার্দিভে লাগিল। আমার 

ঘরে ষ্র্যাম্প কাগজ ছিল-_তাহাতে তাহার 

নাম সহী কবাইয়। বাহিরে আসিলাম। 

লোকটাকে বলিলাম-_ইন্দুব মাতার 
সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে ইন্দু অর্পণ করিল। 
তাহার মা আর ইহলোকে নাই-আর | 
কেহ আপন্তি করিবারও নাই। আমি 

এই দান পত্রের সাক্ষী রহিলাম। 

এই খান্বেই বিষবৃক্ষের বীজ অস্কুরিত 

হইল। আধার দোণার সংসারে আগুন 
লাগিল। পুর্ববে বলিয়াছি, ইচ্ছাময়ী সমস্ত 

কথ! দ্বারাস্তরাঁল হইতে শুনিয়াছিল। এই 

ঘটনার পর সে নুতন বধুর উপর বিষদৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিল। মধ্যে যধ্যে কোন দোষ 

পাইলেই--এই কথান উল্লেখ করিয়া 
সে ইন্দুকে নানাপ্রকার লাঞনা গঞ্জন! দিত। 
হতভাগিনী ইন্দু কি করিবে--নীরবে 
সমস্ত শাসন * সহ্য করিয়া_অশ্রধারে 

বালিস ভিজাইত। 

ক্রমে সংসারের এরূপ অবস্থা দড়াইল-_ : 

যেন অর কোন কিছুতে শাস্তি নাই ।; 
আমি উভয় সঙ্কটে পড়িপাম। ইচ্ছ1- 

ময়ীকে কিছু বলিতে গেলে__-সে ভাবিবে, 

দাদা বউএর পক্ষ হইয়া] আঙ্গার অপমান 
করিল। আমি চুপ করিয়া! থাকিলাম। 

ইন্দু বুঝিল _শ্বামী বখন কোন বিষয়ে-কথা 
কন না-তখন ঠাকুরঝির সহিত তাহার 
বিশেষ সহাঙ্ছভৃতি আছে। 



গ্রছেলিকা | 

'ইন্দু এইরূপ বিশ্বাস হাঁরাইল। তাহার 
প্রত্যেক কার্যে আমি ক্্রীধর্শের অভাব লক্ষ্য . 

করিতে লাগিলান। সে আমার সহিত 

ভাল করিয়! কথ। কহিত না । কোন কথা 

জিজ্ঞাসা করিলে-তাহাঁর ভাল উত্তর দিত 

না। আগে যেষন আমার সেবা ষত্ব কুর্সিত- 

তাহা আর করিত না। কেবল- কাটগ্রস্থ 

কু্ুমের ভ্তার-_ মলিন মুখে-_দিন কাটাইত। 
এই সময়ে আমার মনের স্থুখ গেল ] 

তার পর তৃমি আপিলে । আমার সে সমঘের 
অবস্থা তুমি শ্বচক্ষে দেখিয়া । তার পর 

তুমি চলিয়া! গেলে । ৫শষ এই ষটন!। 

আমি সমস্ত কথা স্থির ভাবে গুনিয়া__. 
ভাবিলাম কি রূপে রামশরণের সোণার 

ংসারে অশাত্তি বন্ধি জলিয় উঠিয়াছে। 
কি প্রকারে_ন্ুখতরু বজাহত হইয়াছে। 

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা আমি যে 

ঘটনা সে দিন রারে-_দেখিয়াছিলাম, 

তাহাঁও বিবৃত করিলাম । রামশরণ-_ 

শুনিয়া আরও বিমর্ধ ও স্তর্তিত হইল । 
তাহার মুখ আরও শুখাইয়1! গেল। তার 
পর সে ধীরে ধীরে বলিল. “ভাই সেই 
সময় যদ্দি তুমি একথা খুলিয়া বলিতে-__ 

তাহ! হইলে বোধ হয় এতটা. ঘটিত ন11” 

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। 
দেওয়াও উচিত বিবেচনা করিলাম না। 

যে নষ্ট হইবার জন্য বু"কিয়াছে__তাহাকে 
আবার সৎখপথে আনয়ন করা কত দূর 
অসাধ্য তাহা জানি । আমি ভবিতব্য 

৯৩৯ 

বিবেশ বিশ্বাম করি । ভতরাঁং এবিষয়ে 

অন্ত আলোচনা অনাবশ্তক ভাবিলামণ। 

শেষ রামশরণ-কাগজ পত্র ৰাহির | 

করিল ! তাহার যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল-- 

তাহার এক তালিক। করিল। অতরনহাঁর এক 

ভ্রাতক্পুত্র ছিল-তাহাকে সমস্ত. সম্পত্তি 

লিখিয়া দ্রিল। তাহার মধো নিয়লিখিত 

অংশটুকু উদ্ধত করিবার আমার বিশেষ, 
প্রয়োজন-আছে। 

*. *আমার-নগদ সম্পত্তি মোট ৭৪৯০২ 

টাকা । শ্রডদ্বযতীত তেজারতিতে প্রায় 

৩1৪ হাঁজাঁর টাকা খাটিতেছে। চক্মাখা- 
লিয়া, হরিপুর, কুষ্রায়পুর, নবাব্পুর 

(প্রভৃতি গ্রামে ষে সৃকল, লাখরাঁজ ও 
মালের জমী আছে তাহার আয়--বাষিক 

হুই হাঁজার টাকা । আমার ভ্রাতন্পুত্র__ 
প্রমান নটবিহারী ঘোষ এই সমস্ত সম্পন্ভিতে 
আমার মৃত্যুর পর দখলিকার হইবে।” 

(২) আমার ভগিনী--শ্রীমতী ইচ্ছা- 
ময়ী দাসীর দের পুত্রক্ষে- ৫০২৬ শত 

টাক। এই সম্পত্তি হইতে দেওয়! হইবে। 

ও ইচ্ছামর়ী-দেশে এক পু্করিণী প্রতিষ্ঠা 

ও কাশীধামে মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিবে তাহার 

খরচ ছুইহাজার .টাক1 ইহার মধ্য কইতে 

সে পাইবে। | | 

(৩) আমি ও ইচ্ছাময়ী যতদিন জীবিত. 

খাকিব_-ততদিন-মাসিক--৫০ হিঃ এই: 

সম্পত্তি হইতে মাঁসহারু। পাইব। আমার. 

জীবদ্দশায় -'উক্ত নটবিহারী কেবলমাত্র 

€কজিকিউটার থাকিবেন । এবং তাহার 



সগে আমার গ্রিক্ষবন্ধু--.-"( অর্থাৎ আমি) 

সমন্ত* বিষয়ের তত্বাৰধায়ক হুইবেন। 
| নটবিহারি আমার বন্ধুর. মত ৪ সমস্ত 

কাধ্য করিবে । - 

(৪) 'যদি আঙ্গার নী ইন্দুমতী 
দাসী কখনও ফিরিয়া আসে্-_বা চুর্দণ] 

] পন হইয়া অন্র বন্ধের জন্ত কই পট তিলে 

“সে এই সম্পত্তি হইতে মাসিক ত্রশ টাকা 

মাসহার! পহিবে। ৭ 

আমি উইলের চকুর্থধারায় “আমায় 

স্ত্রী ইন্দুমতী দাসী” এই কথায় বিশেষ 

আশ্চর্যা হইলাম। ছি! ছি! রামশরণ কি 

নিল্লজ্জ? যাহার জন্য তাহার এই দুর্দশা 

| তাছার জন্তই আবরার সে এত ভাবিয়া 

| মরিতেছে!  * 
রামশরণ, লিল_-ভাই ! তুমি যাহ 

ভাবিতেছ__তাহ! আমি বুঝিয়াছি। কি 

| জানিবে তুষি_-আমি ইন্দুকে কত ভাল 
বাসিতা । কি জানিবে তুমি-__আমি 

তাঁর সৌন্দর্যে কত মোহিত হইয়াছিলাঁম ! 

সে নীরবে ঘুমাইত--আমি জ্যোতন্গাসিক 
]-সেই" সুদ্দর মুখখানি যতবার ৰসিয়। 
দেখিতাম, ততই দেখিবার ইচ্ছা হইত। 
ভাহার--কপোলে ধর্মবিন্দু দেখা দ্রিত-_ 

অলকাগুদি বামুভরে সেই প্রভাত কমল 

বিনিন্দিত ম্বখের উপর আসিয়া পড়িত-_ 

আমি তাহা সরাইয়! দিয়া নিজের উত্তরীস্ব 

দ্বার তাহার মুখ মুছাইর়1 দিতাম । স্বপ্ের 

যোগে অব্যক্ত য্তনায়-_ হদদ'্য়ের অন্তঃস্থল 
হইতে-াাহার ষখন এক একটী গভীর 

পরজ্তিতািতোএতেপরেস 
পি রা 

সমীরণ। 
রস 

নিশ্বাস__নীরবে উঠিয়া] নীরবে মিলাইত 

--আমার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন 

করিত । আমি ভাবিতাম কেন ইহাঁকে 
বিবাহ করয়! চির অন্তখখী করিলাম ? কেন 

ধনীর উপভোগ্য পৌন্দর্যা-রাশি-_দরিদ্রেব 
গৃহে আনিল!ম্ | সেআশমায় সেব। যত্র করিত 

ন1-ছট। "বানাত না 

- তাহাতেও আমার ছঃখ পর না1। তাহার | 

মলিন মুখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়। 

৮4০৭1) 1 

ফাইত। তাহার সেই শুক্ষমুখে একটু হাসি 
দেখিবার জন্ত কতই ন1 ব্যাকুল হইতাম । 
বন্ধো! তুমি কি জানিবে-আঁজও আমার 

হৃদয়ে তাহার জন্ত কত ভালবাসা আছে! 

তুমি যাহাই ৰল না কেন? আজ যদি সে 
গৃহে ফিরিয়! আসে--আজ যদি কোথাও 

তাহাকে দেখিতে পাই--তাহ1! হইলে সব 
কথ ভুলিয়া গিয়া আবার তাহাকে গৃহে 

স্থান দি। দেশ ছাড়িয়া_আঁর কোথাও 
গিয়া বাস করি। 

আমি বুঝিষ্টাম_-এট] ঠিক প্রণয় নহে । 
এটা_রূপোন্নীদ। এ মোহ কালে ছুটিয়া 
যাইবে। 

এ ০০০০ 

উইল করিয়া সেই দিন রাত্রেই ভাহার 

ত্রাতম্পুত্রের হাতে সমস্ত দিয়া সদয়রাম 

বিশ্বাস নামক পুরাতন চাঁকরকে সঙ্গে লইয় | 
রামশরণ ও আমি, আমার কলিকাতার 

বাটাতে পৌছিলাম। ইচ্ছামমীও আমাদের | 
সঙ্গে আসিল। ৃ 

রামশরণ মাস খানেক আমার আহিরি- 



নত হস এ পরনে চা "তব 

সে ইচ্ছামফীকে লইয়া কাশী যাইবে। 
আমার বাটীতে প্রস্কাত ঘটনা অপ্রকাঁশিত 

রহিল। ইহাতে ইচ্ছামরীর কিছু অন্গুবিধা 

ঘটিল। সে মনের সাধে ছটা গাপি ,দ্দিয়া 

গৃহত্যাগিনী ইন্দুমন্তীর মুণ্ড ভক্ষণ করিবার 
আশ ত্যাগ করিয়া মনে মনন তাহার পিতৃ 

মাতৃ কুলের অযথা ' যশকীর্তন করিতে 
লাগিল। | 

একদিন আমাদের কতক গুলি বাজারের 

বরাত ছিল। আমি ও রাঁমশরণ উভয়ে 

বাজারে গেলাম । কারণ একমাস প্রায় 
| শেষ হইয়। আসিয়াছে--রামশরণের যাত্রার 
| উদ্যোগ করিতে হইবে। বড় বাজারের 
কাজ সারিয়া গরাণহাটার শেষে উপস্থিত 

হইলাম-_সেখানে এমন একটী অডভূত ঘটন! 
ঘটিল__যে তাহাতে সমস্ত ঘটনা তাত 

বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল। 

আমাদের গাড়ি রাস্তার উপর দীড়াইয়া 

আছে। একখানি গাড়ি চিৎপুরের দিক 

হইতে আসিয়া! ঠিক তাহার একটু দুরে 
দঈাড়াইল। গাড়ি হইতে ছুইটী অপরিচিত 

লোক নামিয়। নিকটে এক শু'ড়ির দোকান 

ছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমর! 

বুঝিলাম-_-ইহ সহরের নিত্য ক্রিয়ার অন্য- 

তম মাত্র। 

. গাড়ীর ভিতরে কে ছিল-__জানি দেখি- 
নাই। আমি দোকানীর সহিক্ত জিনিস 
পত্রের দর লইফ়াই ব্যস্ত। রামশরণ-- 

চৌপার বাটাতে থাকিবে এই স্থির হইল। 

তার পর প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ হইলেই 

প্রহেলিকা। ৯৪১৯ 

ঞ সস রর বা সি সস পপ পা পপ 

একটু বাহিরে ঠিক্ এ গাড়ির দ্রিকে স্থুযুক 
করিয়া বমিয়া ছিল। আমি মধ্যে মধো 

ছুই একবার গান্ডির দিকে একটু আধটু র 

দৃষ্টিপাত করিতে ছিলাম । 
সহসা গাড়ীর কবাট খুলিল" এক্ষটা 

সুশ্রী মূর্তি তাহার ভিতর হইতে অদ্ধাব- 
গুঠনময়ী মুখ বাহির করিল। সে 
সুখ রামশরণ দেখিল-_-আমি লক্ষ্য করিপ্লাম' 
না। সহসা র$মশরুণ ত্বরিত গতিতে গাড়ির 

1 দিকে চলিল। 

মৃছর্ড পরে রামশরণ ফিরিয়া আসিয়া 

বলিল ভাই শীঘ্র চল। আর জিনিস 

কিনিয়া কাজ নাই। অই অই ইন্দু! 
আমার প্রাণের ইন্দু। অই গাড়িতে 
চলিয়! গেল ।” 

দোকানদার একজন ধিশি্ই লোক, সে 
আমাকে সন্ত্রাস্ত বলিয়া জানে । রামশরণের 

অবস্থা দেখিয়া আমার বলিল-_মহাশয় ! 

ব্যাপার কি? আমি একটু অপ্রস্তত হইলাম। 
মুহুর্তমধ্যে দোকানদারকে জিনিসপত্র মায় 

ফর্দ বাড়ীতে পাঠাইতে আঙ্গেশ করিয়! 

_-আমি গাড়িতে উঠিলাম। রামশরণ ঘলিল 

তাই ! কমার মাখা ঘুয়িতেছে--এ ইন্দু- 

শী গাড়িতে চলিম্পাগেল ।% ৰ 

আমার তখন বন্ড রাগ হইল। আমি 

ঈষৎ কোপের সহিত বলিপাম-_ছিঃ রাম- 

শরণ তুমি এত লঘুচিত্ত! আবার সেই 

কলঞ্ষিনীর জন্য অন্ত উন্মত্ত হইয়াছ !” 
রামশরণ ঝলিল--ভাই! পরে তির- 

কার করিও। আগে এগাড়ী ধর--তার 
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পর ঝা হয় করিও । সেক্কাপিতে লাগিল । 
আঁগেকস গাড়ী তখন অন্তনক দুরে। 

| আমি গ্লাড়ায়ানকে জোরে হাকাইতে 

বল্লাম। কিন্তু গাড়ি ধরিতে পারিলাম 

না। অসংখ্য জনক্রোত ও শকট প্রবাহের 
মধ্যে সে গাড়িখানি কোথায় মোড় ফিরিল 

দেখা গেল না। 

থানিক ক্ষণ এদিক উদ্দিক, খুরিয়। যখন 
কোন সন্ধান হইল ন্_তখন কাজেই 

সমীরণ। 

টেম্পারেচার লইলেন মুখ বাকাইলেন __ 
ওষধ ব্যবস্থা করিলেন-.-উঠিয়া ফাঁড়াইলেন 

ভিক্জিটের টাঁক। পকেটে ফেলিয়া চলিয়া 

গেলেন_-যাইবার সময় বলিয়া! গেলেন-এ 
মহাশয় রোগ বড় শক্ত । আকস্মিক মনৌ- 

“বিকার হইতে উৎপর সাঁধধানে শুঁধধ 
খাওয়াইবেন 1» 

বস্ততঃ ডাক্তাঁর যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন 

তাহাই হইল।  রামশরণ জ্ঞান হারাইল। 

আমাদের বাড়ী ফিরিতে -হইল। কিন্ত তৃতীয় দিবসে ষথোচিত পরিচধ্যার পর 

আমার বদ্ধুর অবস্থা] তখন অভি শোচনীয় । 

] রামশরণ--ঘন ঘন ঘাঁমিতেছে__ভাহার 

] দৃষ্টি উদত্রান্ত। কপালের শিরা উঠিয়াছে। 
| বলিল--জঙ দাও- প্লোণ যায়।” 

গাঁড়ি যখন আমা বাড়ীর দ্বারে পঁছু- 

(ছিল। আমি গাঁড়ি হইছে রামর্শরণকে 

নামাইলাম। সে একবারে গিয়া শয্যা 

| আশ্রয় করিল। | 
বিষম উত্তেজনায়--রামশরণের জ্বর 

4 আমিল। ক্রমশঃ শরীরের ভতাপ বাড়িতে 

| লাগিল। আমি ইচ্ছামগ়্ীকে ডাকিয়া দিলাম। 

তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। আমি 

এই তিন ছ্গিন আদতে ঘরের বাহির হই 
নাই । চতুর্থ দ্বিন প্রাতে ডাক্তার আসিলেন, 

রোঁগণির অবস্থা পরিক্ষা কর্িয়! বলিলেন-- 

“মন্দের ভাল বটে।” কিস্তু এখনও 

বিপদের অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই। 
«ই কয়দিনের অবস্থা ডাক্তার বাবু 

আমার মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া ছিলেন । 

কিন্ত কি আকম্মিক উত্তেজনায় এই জর 

আসে তাহ তাহাকে বলা হয় নাই । তিনি. 

ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করাতেও তাহা বলিতে 

|] অন্ত কাজ ছিল সারিয়া আপিলাম যখন | আমি ইতস্ততঃ করিয়াছিলাস্। কিন্ত আজ 

ফিরিলাম তখন রাত্রি নয়টা । তখন রাম- 
|] শরণের অবস্থা অতি ভয়ানক । সে প্রলাপ 

বকিতেছে--তাহাঁও ফেবল “ইন্দুমতীয় কথা। 

আর ইচ্ছাময়ী-_তাহার শর্্যাপার্থখে বলিয়া 
কাদিতেছে। বৃদ্ধ চারুর সদয় ধীরে ধাঁরে 

মাথায় হাত.বুলাইতেছে | ৃ 

| আমি ডাক্তার আনিতে লোক'পাঠাই- 

লাম, ভাকষার '্াদিলেন_ নাড়ী_ধরিপেন 

ডাঁক্তার বাবু বলিলেন--“মহাশয় ! চিকিৎ* 

সকের নিকট কোন বিষয় গোপন কৰা 

কখনও যুক্তি সঙ্গত নহে। ফলতঃ সেই 

কারণটা পাঁইলে_ রোগমুক্তির সত্বরত! 
ঘটিতে পারে অখবা বিলম্ব হইলে রোগীর 

| অনিষ্ট হইতে পারে । 
আমি অগত্যা জ্বাহাকে অন্তরালে, 

গইক্স! খিয়া সমস্ত কথাভাগ্গিয়া বলিলীম) 
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তিনি শুনিয়া কিছু আশ্চর্য বোধ করিলেন । | সদয়কে বলিলাম, তুমি এখানে বসিয়। 

শেষ বলিলেন--“সেই-ন্ত্রীলোকটীর রোন | থাক-_আমি একটু কাঁজ সারিয়া 'আাসি- 
সন্ধান করিতে পারেন ?” তেছি। 
* আমি বলিলাম-_”তাহা ভবিব্যতের 

গড়ে; কারণ, তাহাকে আমি ভালরূপ ূ 

দেখিতে পাই নাই। তার পর সমুদ্রবৎ, 

বিস্তীর্ণ এই সহর়ের মধাহইতে একজন -- 

*অল্গানিত নাম-ধাম স্ত্রীলোককে খু'জিয়। 

বাহর করা কত দুর ছুরূহ কার্ধ্য, তাহা 

আপনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন |” 

ভাক্তার। তাহা হইলেও একবার 

প্রথমতঃ__সেই শৌগ্তিকালয়ে প্রবেশ | 

ফরিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু জীবনেও 
পেখানে যাইবার প্রয়োঙ্গন হয় লাই--. | 

এবং যাইবারও প্রয়োজন ছিল না--সেই ॥ 

ঘৃণিত স্থানে ঢুকিতে--মনের মধ্যে বড়' 

একট গোলমাল উপস্থিত হইল) কিন্তু 

কঠোর বর্ব্য আমার সন্মুথে-কাঁজেই 

অগ্রসর হইলাম । 
চেঞ্&া করার ক্ষতি কি? যদি তাহাকে 

পাইলে রোণীর বর্তমান উত্তেজনার হাঁস হয়, 
তাহ! হইলে অনেক কাজ পাওয়! যাইবে। 
আজ বঝোগীর অবস্থা ভাল। আপনি 

আজই এই কার্যে অগ্রসর হউন ।» 
আমি অগত্য] ইহাতে স্বীকৃত হইলাম । 
সন্ধ্যার একটু পূর্বে বাটার বাহির 

হইলাম । রাঁমশবণের অবশ্থ। আজ আনেক 

ভাল । সদয়কে সঙ্গে লইলাম; কারণ 

_শরণের স্ত্রীকে আমি অবগুঞ্ন-মণ্ডিতাই 
দেখিয়াছি । সদয় তাহার গুহিণীকে 

বিশেষরূপে জানে । এ স্থলে তাহার 

সহায়ত! বিশেষ আবশ্ঠক। যাইবার সময় 

পথের মধ্যে তাগাকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়। 

বলিলাম । 

প্রথমতঃ আমি ০েই দোকানে গিয়। 
বসিলাম। অন্ত কোন কাঞ্জ না থাকিলেও 

_যাহান্তে একটু সন্ধ্যা হয়, তাহার অপেক্ষা 
করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইলে- ৃ কাছ, পধ্যন্ত গ্রিয়াছিল। যদি তাহাদের 

ভদ্রবেশী নূতন লোককে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া-_নুতন থরিদদার ভ€বিয়া 
দোকানদার আমায় মহা আদর করিল। 
তাহার মনস্ত্টির অন্ত আমি এক বোতল 

ব্রাণ্ডি কিনিলাম। বৈশাখ মাসের দিন-_ 

এক মাতাল বন্ধুরে - দিয়! পুণ্য কিনিব, 

এই ইচ্ছা । দোকানীফে-_একাস্তে ডাকিয়া 

জিজ্ঞাসা করিলাম-_বাপু! তোমার সহিত 

আমার একটু প্রয়োজন আছে। এদিকে 
আইস। 

আমি ৰলিলাম--” দেখ বাপু! গত 

রবিবারে বেল ন্মান্দা্জ ৪1৫ টার সষজ্ 

ছুইটী বাঁধু-তোমাদের এই দোকান 

হইতে মদ্য কিনিমা লইয়ছিলেন। 
মিকটেই এক খানি গাড়ি দড়াইয়া ছিল.। 

তাঁহার মধ্যে একটা . স্ত্রীলোক ও ছিল। |. 

তোমার বেহানা, তাহাদের, সঙ্গে গাড়ির 

এ 
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] ফোন সন্ধান বলিয়া দাও, তবে আমার 

বিশেধ উপকার হয়। 

দোকানী-_-তাহার এক কর্মচারীকে 
জিজ্ঞাসা করিল, সে দিন--সে সময় কে 

॥ দোকানে বিক্রী করিয়াছে । উত্তর যাহ। 
পাইল_-তাহা আমার পক্ষে সম্তোষ- 
জনক নছে; কারণ সে লোক তার 

'পর দিন দেশে চলিয়! গিয়াছে । বেহা- 

রাকে ডাকা হইল--€স. বলিল, বাঁবু ছুটা 
আসিয়াছিলেন, সে কথা. তাহার ঠিক 

মনে অছে। তাহাদের গাড়ীতে স্ত্রী 

লোকও ছিল; কিস্তসে ভাহাদের নাম- 
ধাম জানে না। তবেবাবুরা এ দোকান 

হইতে প্রায়ই জিনিষ পত্র লয়েন |” 
দোকানীর “ছুকুমে- সেই দিনকার 

জমাখরচের খাতা খোলা হইল। শেষ 
ংশে ছুটী নাম দেখা গেল-_ভাহাঁদের 

একটা “রামেখর পাইন ।” দোকানী 
ৰলিশ-_-“যদি রামেশ্বর বাবু হন, তবে 

সন্ধান করা কষ্টকর হইবে না। তিনি 

আমাদের পরিচিত ।৮ বেহার! এই সময়ে 
বলিয়! উঠিল-_“ হই! রামেশ্বর বাবুই 
বটে-এখন আসার মনে পড়িয়াছে |” 

আমি বলিলাম--এক জন লোক 

আমায় সঙ্গে দিন। একখানি গাড়ি 

করিয়া এখনিই ধামেশ্বর বাবুর নিকট 
চলুন। বিশেষ প্রয়োজন আছে । শু'ড়ী 
কিছু ইতস্তত: করিল-_পয়ে বেহারাকে 
বজিল__সভুই দরমাহাটার ৩২ নম্বর বাড়ী 

সমীরণ। 

বেহারা গাড়ি করিষা আঁনিল, আমি 

সদয়কে ডাকিয়া বেহারাঁকে তুলিয়া লই- 
লাম। গাড়ী ক্ষণমধ্যে সেই বাড়ীতে 

পৌছিল। বাড়ীটা পুরাতন ও সংস্কারা- 
তাবে জীর্ণ শীর্ণ। ভাকাডাকিতে একটা | 

,বৃদ্ধা'স্্ীলোক আসিয়া দোৌর খুলিয়া দিল। 

বেহার! জিজ্ঞাসা করিল--“ বাবু বাড়ীতে 
আছেন ?” ব্ুদ্ধী বলিল__না-_তিনি ছপুর 

বেল। বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফিরেন 

নাই। তবে ফিরিবার আর দেরি নাই» 
আমি বেহ্বারাকে বন্দিলাম, “ তোকে 

একটু অপেক্ষা করিতে হইবে । তোকে 
এক টাকা ব্শিশ্ দিব ।” 

বেহার দোকানে কাজের ওজর 

করিল-_কিন্ত একট! চকচকে টাক। তাহাব্র 

মনের উপর একটু আধিপত্য বিস্তার 
করিল। সে থাকিতে শ্বীক্ৃত হইল। 

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় রামেশ্বর 

বাবু বাড়িতে ফিরিয়। আসিলেন। তাহার 

অবস্থ! দেখিয়া*আমার অভক্তি হইল। 

মদ্যপানে চক্ষু লাল, মুখ দিয়! বিশ্রী গন্ধ 

বাহির হইতেছে- _টলিতে টলিতে বাহিরের 

ঘরে ঢুকিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসা“ কে 

তোমরা__কি চা_ও-__ও 1” 

বেছারা বলিল-_-“ বাবু! আমি আসি- 

যাছি।?” “কি বেটা_টা- টাকার তাগা- | 

দায় নাকি ।” বেহারা ৰলিল--“ ন। 

বাবু! এ'র আপনার কাছে কি দরকার 

আছে। তাই ইহাকে সঙ্গে করিয়া 
জানিস্সেই খানে ইহাদের লইগ়্া 1৮, | আনিয়াছি।» _... 

"ক্র রর খরার ্প্প্সপজ 



প্রহেলিকা। 
পাপ পপর ররগার৫০-পাার - পপ স ও. 

রামেশ্বর তখন সেই তক্জাপোষের 

উপর বসিল। বলিল, “মহাশয় মাপ 

করিবেন । আমার দশাই এই । আপনার 

| হকি প্রয়োজন ?” 

আমি আমার প্রয়োজন খুলিয়া! বলি- 

লাম। খালি স্ত্রীলোকটীর ষহিত সাক্ষাৎ, 

করাই প্রয়োজন, ইহাই বলিলাম । কেন 

॥ __কি নিমিত্ত তাহ! বলিলাম না। রামেশ্বর 

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ধলিল--“ আমি | 

এই ভয়ে _-আমি তাহাকে ছাড়িতে চাহি- তাহাকে চিনি না।” 

১৪৫ 

মাস ছুই কলিকাতায় আমিয়াছে। চনুন 
আপনাকে তাহার ঘাটা দেখাইয়া প্রিই রঃ 

দ্বারে আমাদের গাড়ী ছিল। আমরা 

আবার গাড়ীতে উঠিলাম। রামেশ্বর 
আমাদের সেই বাড়ীর কাছে লইয়া গেল। 
বেহাপ্।া বলিল--“ মহাশয় ! আর আমার 

যাওয়া ভাল দেখায় না। আমি এই খান 

হইতেই যাই ।১ সে যদি প্রভারণ। করিম 
অন্ত কোন স্থল দেখাইয়! দিয়া সরিয়৷ পড়ে, 

আমি অনেক বুঝাইলাম, কিছুতেই ; লাম না। বেহার৷ স্বামার মনের ভাৰ 

তখন আমি অগত্যা! 

জীবনে যাহা 

সে রাজি হইল না 1 

শঠতা আশ্রয় করিলাম । 

করি নাই--বন্ুর জন্য তাহাও করিতে 

হইল। আমি বলিলাঁম__দেখ রামেশ্বর 

বারু! তুমি আমায় এখন চিনিতে না 

পারলেও শীঘ্ব চিনিতে না। আমি পুলিস- 

কর্মচারী । সেই স্ত্রীলোককে আমায় 

বিশেষ প্রয়োজন । তুমি সহজে না দেখা- 

ইলে-_আমি অগ্ত উপায় অবলম্বন করিতে 

বাধ্য হইব ; কিন্তু সেটা তোমার পক্ষে 

হিতকর হইবে না।” 

পুলিসের লোক শুনিয়া__মদ্দিরাবিহবল 

রাঁমেখবর প্রকৃতন্থ' হইল । কতকটা জ্ঞান 

তাহার মাথায় ফিরিয়া আসিল; কিন্ত 

সম্পূর্ণ বিবেচনা-শক্তি ফিরিল না; কারণ 

তাহা হইলে__-আমি অত শীঘ্র কাঁধ্য সিদ্ধি 
করিতে পারিতাম না৷ রামেশ্বর বলিল 

« মহাশয়, সে স্ত্রীলোকের সহিত অতি অল্প 

দিন”আলীপ হইয়াছে । সে সবে মাত্র 

বুঝিয়া_বলিল __“বাবু-_ এই বাঁড়ীই বটে। 
আমি অনেক বার এ বাটাতে আসিয়াছি।” 

রামেশ্বর নামিয়! চলিয়া! গেল। আমার 

কাছে যে ব্রাণ্ডি ছিণ-_তাহ! তাছার 

কাছে লাঁগিরে রলিয়াঁ-তাহাকে দিয়! 
দিলাম | রামেশ্বর--বড় সন্ত হইয়! সে 
স্থান ত্যাগ করিল। বেহার! আমাদের 

উপরে লইয়। চগ্মিল । আমার বুকের ভিতন্স 
কাপিতে লাগিল । জীবনের ষধ্যে--এ 

প্রকার স্থলে আমার এই প্রথম আগমন । 
মনে মনে ভাবিলাম-_-শেষ এত দূর পর্য্যস্তও : 

নামিতে হইল! হা! হতভাগ্য রামশরণ ! 

বেহাঁর| গিক্া আগে খবর দিল । ঘয়ের 

| মধ্যে প্রবেশ করিয়া--বস্ততই হদ্দি ইন্দু- 

| মভীকে দেখিতে পাই-_তাহা হইলেই 

কি হইবে? সেই ব। আমাকে ও সদয়কে ' 

সেখানে দেখিলে কি,অবস্থায় পড়িবে ?. 

নান চিন্তায় আমার মন আকুল হইল ! 
এক ভরসা সেই ইন্দু--সেই গৃহস্থের কুল 



নু রঙ 

.০০০৯১০১ িি িিিরব্রে রে না ব্ন 
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বধূ. -লক্জাঁ, যাহার--প্রধাঁন ভূষণ ছিল, 
| সেকি এক মাসের মধ্যে অধঃপতনের এত ' 
দৃরস্তরে__নিল্লজ্ঞতার প্রান্ত সীমায় নামিতে 

পাঁরে ? হয়ত সে ইন্দু নয়_অপর ফেহ 
হইবে? আরুতিগত সা কি থাকিতে 
নাই? 7... 

গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম । ঈশ্বর ! 

ভূমি ধন্ভ! এমন অপবিত্র স্থানে তোমার 
পবিভ্র নাম উচ্চারণ করিলাম । সদয় 

তাহাকে দেখিয়াই আমার কাণে কাপে 

(বলিল « বাবু! আমাদের তুল হইয়াছে__ 

ভি 
রিকি কি হ সন্ধা 

সম্মীরণ। 
এআ 

নয়।” আমি আরও আশ্বস্ত 

হইয়! গৃহ প্রবেশ করিলাশ। 
প্রথমে আমাকেই কথা কহিতে হুইল । 

সদয় দূরে বারাগার এমন স্থণে রহিল; 

€ঘন সে আমাদের বেশ দেখিতে পায়। 

এ কথুঃ সে কথা, পাঁচ কথার পর /সেই 

পাপিয়সীর হস্তে চারিটা মুদ্রা দিপাম-_ 
বলিলাম_-আল্ধ খ।লি, আলাপ করিয়! 
গেলাম, বড় বিশেষ কাঁজ আছে। প্রয়ো 

জন হইলে আঙ্বার আসিব। 
॥ 

এত দে 

(ক্রমশঃ |) 

ধম, পিভ্যান ও পরলোক। 

_ ভাযতীয় সুত্যতার ঈরিনিাতিগনা 
চরম স্ফুত্তিকালে পাঞ্চালদেশীয় রাঁজা প্রবাহন 

] জৈবলি একদা তদারনীস্তন অন্যতম শ্রেষ্ট 
| ধর্মবীর'যুব্ক মহর্ষি শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা 

1 .-« বেখ - ঘখেমাঃ 
| বিশ্রাতিপদ্যস্তা ইতি ? 

॥ এই সকল গ্রজা মৃত্যুর" পর যেরূপে 
|| বে স্থানে গমন. করে, তাহা। কি তুমি জান? 
|: “ বেখ উ যথেমং পুনরাপদ্যত্ত। ইতি ?” 
|... ভাহারা-যেরূপে এই লোকে ফিরিয়! 
| আইস, তাহা কি তুমি জান? 

|]. “বথ| উ বখেমং পুনরাঁপদ্যস্তা ইতি ?%: 

গ্রজাঃ প্রযাত্যো- 

| ] চ8% যেরূপ এই লোকে ৪ 'আইসে 
৪১১১৪৯৯১৪৫৪ 

“বেখ উ যথা! লোকং এবং বহুভিঃ পুনঃ 

পুনঃ প্রযস্তি্ণ সম্পূর্যাত ইতি ?” 
জীব বারবার জন্মগ্রহণ করিতেছে, 

মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; তথাপি এই 
লোক ও সেই লোক পরিপূর্ণ হইতেছে না 

কেন, তাহা কি জান? 

এই তিনটা গভীর প্রশ্নের উপর সকল 

ধর্মশান্ত্রের” মূল তত্ব নিহিত রহিয়াছে। 

সম্মুখে প্রত্যহ কোটি কোটি জীব প্রাণত্যাগ 
করিতেছে, সুখের সদন, শক্তির নিকেতন, 
আমনের আশাভরপার চরম স্কুততিস্থল 

পড়িয়। রহিল; যাহার জন্য এই সমস্তই, 

যে সংসারের এই. বর্তমান স্থখেই সম্ভপ্ত 

হইয়া স্বর্গাপবর্গের পরম অস্পাদীতৃত অনস্ত 
| স্থুখকে উপেক্ষা করিত,--সহস1 'ইহা! হইতে 



বিচ্যুত হইয়া সে চলিয়া গেল !-_-কোথায় 
গেল, কিরূপে গেল ! এইত কিছুক্ষণ পুর্বে 

তাহার পুক্রমিত্র ও কলত্রগণ এঁহিক সুখে 

মন্ত হইয়া তাহার ও আপনাদের অনপ্ 
জীবন কামন। করিতেছিল; তৰে যে, 

| তাহাদিগকে অতল শোকসাগরে ডূবাইয়া , 
| সেই আননের, সেই অতুলনীয় জলঙ্ত 

জ্যোতিকে বিষাদের অনন্ত অন্ধকারে পরি- 
ণত করিয়া, সে চাঁলয়া ' গেল, আরত 
তাহাকে ফিরিয়া পাইবে না? আরত 

| দেই সংসার মুরূপ মধুর হানি হাসিবে ন! ! 
নিসর্গের সর্বত্রই সেইরূপ সর্বতোমুখী, 

| বর্মসখের আোত প্রবাহিত হইবে না! 
কোন পথে, কোন্ দিক্ দিয়া, কিরূপে সে 
কোথায় চলিয়া গেল? চতুর্দশ তুবনের 

| সকল পথ খু'জিলাম; দশ দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া 

| অন্বেষণ করিলাম, সকলের গতিবিধি, ভাব- 
॥ ভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিলাম ; কিন্ত 
তাহাকে আন দেখিতে পাইলাম না ! 

এই অপ্রতিবিধেয় ' নিদারুণ মর্শপীড়া, 
অতৃপ্ত আকাজ্ষার এই বিষম অন্কুশতাড়ন, 

আশার ন্থগ্রসাদ লাভার্থ এই ভয়াবহ 

আত্মোৎসর্গ-বাঁসন। বা অকপট উপাসনা 

এবং নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে এই সর্বসংহারক 
বিদ্রোহ-কর্পন1  লইয়াই ইহলোক ও- পর- 

| লোকের এবং সেই সঙ্গে ধর্মের মূলভিত্তি 
| গঠিত হইয়াছে । মানব সংসার-শ্মশানের 

| মহাযোগী মহার্দেৰের ভ্তাঁয় আশার সেই 

| শবমসী মুন্তিকে স্কন্ধে ধারণ করিয়া কতশত 
| বর্ষশত্রভূবন ভ্রমণ করিল, কিন্তু তাহা আর 

যম, পিভৃযাঁন ও পরলোক । ১৪৭ 

জাঁগিয়! উঠিল না। আত্মার প্রা্কত রাজ্যে 

কত বিপ্লব সংঘটিত হুইল, কত চন্ স্য চূর্ণ 
বিচূর্ণ হইয়া বিশ্বত্রন্ধাগুকে মার্কগেয়েরসহি ত 
পরমাণুতে পরিণত করিয়া, আবার নব নব 

দেহে উদ্দিত হইল;--কত কোটি কল্পকাল 
পরে গনস্ত মহাঁকালরূপী হিমগিরির গৃহে | 
চিরদিনের সেই আশী' পূর্ণকলেবরে প্রকাশ 
পাঈল। 'বিয়োগ-বিধূর সেই সংসারষোগী' 
আপনার ভাবিয়া, তাহাকে হৃদয়ে ধারণ 
করিল; বিশাল শ্শানের নিবিড় অন্ধকার 

দূর করিয়া আবার আনন্দ-জ্যোতি উদ্দিতত 

হইল). কিন্তু এই ক্ষি সেই? যে গিয়াছিল | 
সেই কি আবার আসিল, যাহাকে পাইলে 
সেই আননা হইত, যাহার চিন্তা মনোমধে ) 
উদ্দিত হইলে, শরীরের শিরায় শিরায় 
তড়িৎ তেজ ছুটিরা বেঁড়াইত, সেই কি 
এই? এই ছব্ধহ সমস্যার কে মীমাংসা 

করিবে ? এই কঠোর প্রহেলিকার মর্দ কে 
উদঘাটিত করিবে ?- দেশে দেশে, কালে 

কালে অঙ্থশীলন চলিতে লাগিল । সেই 
অস্থশীলনের আজিও শেষ হয় নাই। ব্রহ্মা, 
ও নারদ, ভূগু-ও বশিষ্ঠ, জনক ও যাজ্ঞবন্া)। 

পরাশর ও শ্বেতকেতু, কণা ও গৌতম, 
ব্যাস ও জৈমিনি) - প্লেটে! ও পিথাগোরাম,, 
সক্রেটিস ও ফন্ফিউসিয়ন্, মুশা ও ঈশা; 
এবং লুখর ও মহম্মদ, সকলেই সাধ্যান্থ- 

সারে জীবজগতের অন্তন্তল পর্যন্ত আলো; 
ডিত করিলেন, অলযাত্বতত্বের তন্ন তন্ন 
করিয়। বিশ্লেষণ করিলেন, কিন্ত এ দুরূহ 

সমস্যাপ্প মীমাংসা করিভে গষর্থ -হুই- 



| লেন না গাহাদের সেই সমারন্ধ 
অনুশটলন আজিও চলিতেছে, বর্তমান 
প্রস্তাবে -তাছার, একটী .মাজ অধ্যায়ের 

॥ আলোচন! হইবে । 

. ই ক এ করণ ৩ 1১ ৪৮ তত জলি তি ২8 ১ ২৮১০8828২৯০ ২3818 58৯৯০১৮42০৭ 

নি ইশ চপ 

্ 

মৃত্যুর লঙ্গে মঙ্ে যয ও পরপগ্পোকের চিন্তা 

নিতবাসঙ্গিনী। ষে ব্যক্তি নিতান্ত কঠোর- 

হৃদ, সেও | প্রিয়তম আত্মীয় ম্বজনকে 

প্রাগত্যাগ করিতে দেখিয়া এই চিন্তার 
কাত হইতে অব্যাহতি পান্ম না । এই চিন্তা 
হিন্দুর অধ্যাত্মতত্তবের অস্কিমজ্জার সহিত 

জড়িত; ক্রমে ইহা ধর্শের প্রধান অঙ্গ- 

রূপে পরিথণিত হুইয়াছে। গ্রাচীন মিনর 
$ ও ব্যাবিলন, গ্রীন ও রোমে এককালে 

০১৮১ এ ক ০০৯, টা 

এই পরলোকতস্ব প্রধানতম ধ্যেয় হইয়! 
ছিল। .প্রাীন, পারস্যের মেল্গাইগ্রণের 
মধ্যে এই বিধয়টী-ধর্মের একটা মূল মন্ত্র 
রূর্পে বিবেচিত হইত । এই মহীয়সী ধণ্ম- 
চিন্তা! অগ্রতিহত প্রভাবে এককালে স্থদুর 
গল ও গ্রেতছীপ পর্যযস্ত প্রবাহিত হইয়াছিল । 
মহাবীর. লিজর দিখ্িজয়ে বহির্গত হইয়া 

| গলরান্ধ্যে পরলোক সম্বন্ধে অনেক আলো- 
.] চন্। গুনিয়াছিলেন। . ওয়েল্স্ প্রদেশের 
| অব্ধভেদী গিরিশ্রেণী ও ওক পাদপরাজির 

ভা জা এনা ১ চিতা * 

| নিবিড় বনমধ্যে ক্রইদগণ এই চিন্তাতেই মগ্ন 
থাকিতেন। তাহাদের মহতী চিন্তা তদণ- 

নীস্তন কেঙ্গুট, গল ৪ বৃুটনদিগের মনো- 
মধো এত দুঢ়াতর মিনিষ্. হইম্মাছিল যে, 
মৃত্যুকে তাহারা! ছুংখের অন্ত ও নখের 
সোপান ববির! জ্ঞারকরিত।. উহ্জীবনের 
| তি ক্ষাহাছের এতদূর বিকাগ হইয়াছিল 

০১, শা এক তে কুটিধি ১৪০ কাড়ে তন পুত ৮৩5 ২ ও ৩ ৬ ও 

যে, নবপ্রস্থত শিশুর লুকুমার সৌন্দর্য্য 
দর্শনে মন্ীহত হুইয়া তাহারা রোদন 

করিত এবং মৃত্যুর বিভীষিক1 দর্শনে হাস্য 
করিতে থাকিত। ইহার কারণ এই তাহ!- 
দের ধারণা ছিল যে, ইহ্নংসার সকল 
ছঃখের কারাগার; অতএব ইহা হইতে |: 

মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই সকল যাতনা 
অস্ত হয়।ক্ : ৃ 

সদূর ওষ্কেদ্সের গিরিগহনে এই ধারণা 
“তাহার অধ্িরাসিগণের অস্থিমজ্জার সহিত 
জন্ডিত। এই উতকষ্ট নীতি তাহারা এত 

হৃদয়ের সহিষ্ঠ ভালবাসে যে, ইহাকে পর- 
দেশ-প্রস্থত ষলিতেও তাহাদের কষ্টবোধ 
হয় । এমন. ছি কোন ওয়েল্স-পুরা- 

তত্ববিৎ বলেন য়ে, ত্রাঙ্গণেরা পুরাকালে 

ওয়েল্স্বাসীগণের নিকট হইতে এই পর-। 
লোঁক-নীতি প্রাপ্ত হইন্নাছিলেন ! আররীন্স | 
প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে ইহা বনদিন 

বদ্ধমূল ছিল /;--এসন কি ভাহার ছায়া 

বর্তমান কোন৯কোন মুসলমান গ্রস্থেও 
দেখিতে পাঁওয়। যায় । পেরু ও মেক্সিকোয় 
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এই পরম পবিত্র পাঁরলৌকিকী নীতি ধে 

ছুই দেশের প্রাচীন সত্যতার ইতিহাঁসে 
স্পষ্টই বধিত আছে । ব্যাবিলনে উতৎকট 

'কারাধাসের পরে য়িহুদীগণ এই অপূর্ব 
তত্ব, এলেকঅক্র্িয়ার কাঁইরো প্রভুতির 
নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন | জন-দি- 

"ব্যাপ্তিইকে তাহারা দ্বিতীয় ইলাইজা ব্লিয়া 
জ্ঞান করিতেন। এমন 'কি ঈশাকে 

সেইরূপে পুনর্বার আবিভৃতি হুইয়াছেন। 

পণ্ডিতগণ এই অমিয়ময় পরলোকতত্বে 

মগ্স হইয়া! থাকিতেন। আর অধিক দৃষ্টাস্ত 

। প্রকটিত করিব ন|। এই মহীয়সী তত্বচিত্তা-- 

ংসাররূপ বিষবৃক্ষের এই অমৃতময় ফল, 

কিন্ূপে আমাদিগের পূর্ববপুরুষগণের অধি- 

গত হইয়াছিল, ইহার অপূর্ব লোক- 
বিমোহিনী শক্তিতে, ইহার মধুর আম্বাদে 
তাহার! কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিলেন, ক্রমে 

তাভার আলোচনা হইবে। মৃত্যু বা যম 

এই চিস্তার প্রধান উৎস; বৈদিক মহম্ি- 
গণের প্রাথমিক চিন্তা রাজ্যে সেই নবীন 
উৎস কিরূপে উৎসারিত হইয়াছিল, এক্ষণে 

আমর! তাহাই দেখিব। 
“পর়েকিবাংশং প্রযতো। মহীরনু 

বছুভ্যঃ পন্থামক্ুপম্পশানম্ |. 

বৈবন্বতং সঙ্গমনং জনানাং 

প্রমং রাজানং হবিষ! দুবস্ত ॥ 

যম, পিতৃযান ও পরলোক । 

এককালে বিশেষ আদৃত হইত, তাহা উক্ত 

দেখিয়া অনেকে বলিগ়্াছিলেন যে, জনই; * বুঁহস্পতিঃ কতিরধবৃদ্ধানঃ । 

ক্যান্ট ও শোপেনহর, হার্ডার ও গিটে।, 

জুঁলিয়স মৃলার ও রুকার্ট প্রত্ৃতি পাশ্চাত্য 

যো মমার প্রযমো মর্তযানাং 

 খঃ প্রেক়ায় প্রথমো লোকমেতম্ 

বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং 

যমং রাজানং হবিষ1 সপর্যযত ॥ * 

যমে। নে গাতুং প্রথমে! বিবেদ 

নৈষা গধ্যুতিরপভর্তবৈ উ। 

যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেযু- 
রেখা জঁজ্ঞানাঃ পথ্যাঃ অগ্গুত্বাঃ ॥ ৩ 

মাতলি কব্যের্যমো অঙ্গিরোভি 

যাংশ্চ দেবাঃ ববুধুর্যোে চ দেবাঃ 

স্বাহ1 অগ্যে স্বধয়| অগ্ঠে মদস্তি ॥ ৪ 

ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদ 
অঙ্গিরোভিঃ পিভৃভিঃ সশ্বিদাঁনঃ | 

আ' ত্বা মন্তরাঃ কবি-শান্তাঃ বহত্ত 

এন] রাজন্ হবিষ! মাদয়ন্ব ॥ ৫ - 
অঙ্গিরোভিরাগহি যক্জিয়েভি- 
ধম বৈরূপৈরিহ* মাদয়ন্য । 
বৈবস্বস্তং হবে যঃ পিত। 

তে অস্মিন যজ্ে বহিষি আনিষদ্য ॥ ৬ 

১। হে অন্তঃকরণ! ভুমি বিবস্বানের 
পুজ্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয় সেবা করু। 

তিনি সৎকলম্মান্িত ব্যক্িদিগকে স্থুখের 

* অথর্ববেদে ঠিক এইরূপ শ্লোক দেখা 
যায় ;-- 

ষঃ প্রথমঃ প্রবতং আমমাদ 

বহুভ্যঃ পঞ্থাং অন্প্রম্পশানঃ | 

যোহন্ত ঈশে দ্বিপদো য্চতু-_ 

. স্পদস্তন্মৈ মায় নমোহস্ত মৃত্যুরেব॥ 



দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ 

| পরিষ্কার করিয়া দেন) তীন্বার নিকটই 
সকল লোকে গমন করে । 
২1 আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা! 
'ষমই প্রথমে দেখাইয়! দ্বেন।. সেই পথ 
'আর বিনষ্ট হইবে না| যে পথে আমান্দিগের 
পূর্বপুরুষের! গ্িয়্াছ্ছেন, সকল জীবই নিজ 

নিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে বাইবেন। 
৩1 মাতলির প্রভূ ইন্দ্র কব্য নামক 
'পিভৃলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ 

“বম অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে (এবং বৃহস্পতি 
খক নামক ব্যক্তিদিগের সাহায্যে 1) যাহার! 

দেেবতাদিগকে সংবর্ধনা করে এবং যাহ1- 

'দ্বিগকে দেবতারা নংবর্ধন। করেন, সক- 
লেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, কেহ শ্বাহাদ্বারা 
আনন্দিত হয়েন, কৈহবা স্থধান্বার1 | 

৪। হেষম! এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া 
উপবেশন কর ; তুমি *এই যজ্ঞ জান; 
ভোমার সঙ্গে অঙ্গিরা নামক পিতৃলোক 
দিগকে লইয়া আইস | তোমার উদ্দেশে 

গ্ষিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্র সফল চলিতে 
| থাকুক। হে রাজা! এই হোমের দ্রব্য 

গ্রহণ পূর্বক আমোদ কর। 
£। হে যম! নান! মূত্তিধারী অগ্গির 

নামক যজ্জভোক্তা পিতৃলোকদিগের সহিত 

এস, এই স্থীনে আমোদ কর। তোমার 
] যে পিত। বিবস্বা, তাহাকে আহ্বান করি- 

| তেছি। এই যক্তে,কুশের উপর আসিয়া 

ঝউউপবেশন কর। 

৬) অঙ্গিরা নামক, টিন নামক 
শিল % ভিনএকত ১১ আজি. ৪৯১৮ পি তত হা না 

সমীরণ। ২. 

এবং ভৃগু নামক, আমাদিগের পিভৃলোক- 

গণ এইমাত্র আসিয়াছেন, তাহারা সোম- 

রস পাইবার অধিকারী) সেই যজ্ঞভোক্তা 
পিতৃলোকগণ যেন আমাদিগের শুভানু, 

ধ্যান করেন 3; যেন আমরা তাহাদিগের 

প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণতাগী হই। 

৭। ( ষজ্ঞকর্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
তাহাকে সন্বোপ্ন করিয়া এই উক্তি )-- 

আমাদিগের পুর্ধ্বপুরুষের যে পথ দিয়া 

স্থানে গিয়ামছন, তুমিও সেই পথ দিয়া 

সেই স্থানে যাঁও। সেই যে ছই রাজ! 
যম আর বরুণ যাহারা ম্বধা প্রাপ্ত হইয়! 
আমোদ করিক্ষেছেন, তাহাদিগকে যাইয়! 
দর্শন কর। 
৮। সেই চমৎকার কত পিতৃ 
লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের 

সহিত ও তোমার ধর্মানষ্টানের ফলের 

সহিত মিলিত হও । 
৯। (শ্মশানে দাহকালের উক্তি) 

( হে ভূত প্রেতর্গণ ! ) দূর হও, চলিয়! যাও, | 
সরিয়! যাওঃ সপিয়। যাঁও, পিতৃলোকের। 

তাহার অন্ত এহ স্থান প্রস্তত করিয়াছেন। 

এই স্থান দ্দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোক 
দ্বারা শোভিত-) যম এই স্থান মৃত বাক্তিকে 

দিয়া থাকেন। 

১০। (যমঘ্বারবর্তী ছুই: কুকুরের 

বিষয়ে উক্তি ) হে মৃত! এই যে ছুই কুকুর, 
যাহাদ্দিগের চারি চারি চস্ছ ও বর্ণ বিচিত্র 

ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়। যাও। 

তৎপর যে সকল সুবিজঞ পিতৃলোক "খমের 



আমার রর যা ডঃ 

সহিত পসর্বদ] আমোদাহলাঘ কালক্ষেপ 

করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়। .তাহাদিগের 

নিকট.গমন কর। | 

* ১১। হেষম! তোমার প্রহরীস্বরূপ 

যে ছুই কুক্কুর আছে, যাহাদের চারি চারি 

চক্ষু, যাহার পথ রক্ষা! করে এবং যাহা দিগের 

দৃষ্টিপথে সকল মনুষাকেই পতিত হইতে 
হয় তাহাদিগের কোপ হইন্তে এই মৃত 

ব্যক্তিকে রক্ষা কর । হে'রাজ ! ইহাকে 

কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর । | 
রঃ % ডি 

্ ১৩। যমের জন্য সোম প্রস্তত কর, 

ষযমের জন্ঠ হোমের দ্রব্য হোম কর। এই 
যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দূত হইতেছেন, 
ধাহাকে নান! সঙ্জায় সুশোভিত কর! 

হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাইয়া 

থাকে । 

চু 

০০ 

১৫৯ 

যমের সেবা কর, স্বতযুক্ত হোমের 
দ্রব্য তাহার জন্য হোম করঃ দেঁবতাদিগের | 
মধ্যে যম যেন দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার 

জন্ত আমাদিগকে দীর্ঘ পরমাযু প্রদান 
করেন। 

১৯৪ । 

যম রাঁজার উদ্দেশে অতিমিষ্ট 
হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল পূর্ব 

কালের খ্রধি আমাদিগের অগ্রে জন্ম গৃহণ, 
করিয়া ধর্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, 
ঠাহাদিগকে নমস্কার করি । 

১৫ | 

যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া 

থাকেন। তিনি ছয়স্থলে এবং এক বৃহৎ 
জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টপ গায়ত্রী 

প্রভৃতি সকল ছন্দই' মের গ্রতি প্রয়োগ 
করা হয়। 

১৬। 

আমার কাশ্মীর যাত্রা! । 
বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনো- 

বৃত্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। নূতন 
দেখিতে, নূতন শুনিতে, নুত্তন পহেতে এবং 

নুতনের সহিত মিশাইয়া নূতন ভাব.ধরিতে 

মনুষ্যের প্রাণ স্বভাবতই লালায়িত। যৌবনে 

এই বাসনা এতট! প্রবল হয় যে অনেকে 
তাহ! অণটিয়। রাখিতে পারে না । আমিও 

পারি নাই, স্থযৌগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, 

| কাপ সুবোগও হইল, আমার এক আত্মীয় 

। সাধ হইল, সাধও 

“কাশ্মীর” বা ভূ-ন্বর্গ দেখিতে যাইবেন শুনি- 
লাম, অমনি তাহার সহিত বাহির হইবার 

পুরিল। ২৪শে এণ্রেল ॥ 

তারিখে নির্দিষ্ট দিনে আমর! সর্বওদ্ধ সাঁত- 

জনে কলিকাঁতার নিকট হুইতে কিছুদিনের 

1 সারণ কহেন, ছ্য়স্থান ষথ। ছ্যলোকঃ 

ভুলোক, জল, উদ্ভিজ্ঞ, উর্ক,ও সুস্থতা । 

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের:অন্ুবাদ । 



৯৫ সমীরণ। 

জন্য বিদায় গ্রহণ- পুর্ধক হাবড়া হইতে | ভগ্নাবশেষ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। 
] দলুপঙেলে”  মহোল্লাসে না ভ্রমণে বহি- 

গত হইলাম ।- | 

বেল! ৩টার সময়ে: ট্রেণ মহাশকে হাঁবড়া 
ষ্টেশণ পরিত্যাগ করিল । দেখিতে ,দেখিতে 

নেলুয়া, বালীঃ ও কোন্নগর এই ষ্টেশনত্রয় 

ক্রমান্বয়ে : অতিক্রম করিয়া, শ্রীরামপুরে 
“আসিয়। উপস্থিত হইল। শ্রীদ্লামপুরকে 
বাঙ্গালার আধুনিক উন্নতির আদি স্থান 

বলিলে কোনই দোষ হয় নাঁ। এই স্থানেই 
॥ কেরি, মাসমম্যান্ প্রভৃতি সহৃদয় ইংরাঁজ 

মহাপুরুষগণ অধঃপতিত বঙ্গসস্তানদিগের 
পুনরুদ্ধার কামনায় স্ব স্বজীবন উৎসর্গ 

করিয়াছিলেন । ১৭৭৮ খুষ্টাবে মহাত্মা 
কেরি এই শ্রীরামপুরেই বাঙ্গাল। মুদ্রীষন্ত্র 
প্রথম স্থাপিত করেন, ও প্রজাক্ট সহজ 

উপায়ে রাঁজফর্ণ গোঁচর করিবার জন্য 

একখানি বাঙ্গালা সংবার্দ পত্র প্রচার করিয়া 

জনসাধারণের নিকট বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধাম্পদ 

হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি বঙ্গভাষাঁর 
পরিপুষ্টি সাধন অভিপ্রায়ে মহামতি হাল- 
হেড সাহেবের সহযোগে একথানি বাগ্গাল! 
ব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া বঙ্গ ভাষার ইতি- 
হাঁসের ১ম কীর্তিস্তস্ত স্থাপিত করেন । শ্রীরাম 

পুরের পরপারে গঙ্গাতীরে বারাকপুর । 

এখানে ভারতের ইংরাজরাঁজপ্রতি নিধি 

গবর্ণর জেনারালের সুন্দর সৌধাবলী ৰিরাজ 
করিতেছে। পুর্ধে, শ্রীরামপুর বদেশের 
দিনেমারদ্িগেয় প্রধান বাণিজ্য বন্দর 

ছিল। এক্ষণে তৎকালীন অট্টালিকাদির 

শ্রীরামপুরের দক্ষিণে বল্পভপুর ও তাহার 

দক্ষিণে মাহেশ, এই উভর স্থানেই প্রতি- 
বৎসর আষাড়মাসে মহাসমারোহে শ্রীপ্ী৬ 
জগরাথদেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে । 
'্রীরামৃপুরে কি্ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে ট্রেণ পুন- 

ব্বার সমতাবে ছুটিতে আরম্ভ করিল | 
সেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটী, -ভড্রেশ্বর ও চন্দন- 

নগর অতিক্রম: *করিয়! হুগলিতে আসিয়! 

ঈগায়মান হইল। সেওড়াফুলী হইতে | 
একটী রেলশাখা বহির্গত হইয়। সম্প্রতি 

তারকেশ্বরে প্রিয়াছে। ৬তাঁরকেশ্বরের কথা | 
এখন থাক। “চন্দননগর ও হুগলির সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ এই ! : ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাঁসিজাতি 

চন্দননগরে প্রথমে তাহাদের বাণিজ্য কুঠি | 
নিন্মীণ করেন। ইহাঁর.পুর্বে ইহা একটী | 
সামান্ত গগডগ্রাম মাত্র ছিল। ভারতে 

ইংরাজ প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠাতা মহামতি 
ক্লাইবের ফরাসী প্রতিছন্দী উচ্চাভিলাসী | 

দডুপ্লে” সাহেব এই স্থানেরই শাসনকর্ত। 
ছিলেন। তীহারই আধিপত্য কালে চন্দন- 
নগরের এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। 
ফরাঁী বীর্ধা সেই সময়ে নানা চক্রান্তে 
পরাস্ত ও দিখ্বিজয়ী নেপালিয়ানের পৌতা- 

ধ্যক্ষ “এযাড্ মিরাল ক্রয়ের + রণপোত 
সমূহ বিনষ্ট না হইলে বোধহয় কলিকাঁতার | 
পরিবর্তে চন্দননগরকেই অদ্য আমরা | 

সমগ্র ভারতের রাজধানীর বেশে দেখিতে | 
পাইতাম |. ১৭৫৭ থৃষ্টাকে ইংরাজরাজ | 

অব্রস্থ ফরাসী হর্গ ভূমিসাৎ করিয়া! খান । | 



আমার কাশীর যাত্রা | ১৫৩ 
এম, 

অদ্যাপি সেই স্থানটা “গড়” নামে খ্যাত | হইলে, বঙ্গের” রাজধানীরসপ্তগ্রাম- হইতে 
রহিয়াছে । বর্তমান অবস্থায় ফরাপীরাজ্যে 

চন্দননগর একটি অতি সুন্দর*ও স্বাস্থ্যকর 

|স্থান। গন্গাতীর হইতে এস্থানের দৃ্তটা 
অতি মনোহর। এখানে কলিকাতা স্তায় 

লালদিঘী, গোলদিঘী, চাঁপাতলা, প্রভৃতি, 
নামে অনেক পুফরিণী ও স্থান দৃষ্ট হয়। 
পূর্বে ইংরাঁজরাজ্যে হত্যা প্রভৃতি কুকর্ম 
করিয়া! দণ্ডতয়ে অনেকে 'এখানে আসিয়! 

পরিত্রাণ পাইত, কিন্তু এক্ষণে সে পথ সম্পুর্ণ 
রূপেই রুদ্ধ হইয়াছে । এখন ফরাসী শাসন 
কর্তী বিনা আপত্তিতেই ইংরাঁজরাজ্যের 

আসামীকে স্বকর্ম্ের ফলভোগ করিবার 

জন্য পুনর্বার ইংরাজহস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া 
থাকেন। | | 

হুগলি। ১৫৩৩ খুষ্ঠাঝে, হুগলিনগর 
পর্ভগীজদিগের দ্বারা স্থাপিত হয় । এখানে 
অবস্থান করিয়! তাহারা এতাঁদৃশ সমৃদ্ধি- 
সম্পন্ন ও প্রতাপশালী হইয়াছিল ষে দিল্লীর 

মোগল সয্াটকুমার' সাছাজাহান মহাবেত 

খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! অত্রস্থ 
গবর্র মহইেকেল বডিগ সাহেবের শিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাব্য হইয়াছিলেন। 

কিন্তু ছুম্মতি পর্তুগীজ শাসনকর্তা প্রাথিত 

সাহাষ্য দানে অসম্মত হইলে ? সাহাজাহান 

ক্রোধে অন্ধ হইয়। উঠেন ও সাত্রাজ্য প্রাপ্তির 
অর্যবহিত পরেই একদল সৈম্ত হুগলির 

বিরুদ্ধে প্ররণ করেন। তিনমাস অবরোধের 

পর প্রায় সহত্রাধিক পর্ত,গীজ হত ও পঞ্চনহত্র 

বর্মীকুত' হয়। পর্তগীজদিগের উচ্ছেদ সাধিত 

হুগলীতে আনীত হয় । তদবধি হুগলি বঙ্গের 

একটা অতি' বদ্ধনশীল নগর* হইয়া উঠে। 
হুগলির প্রধান দৃশ্ত “ইমামবাড়ী” । ইহার: 
প্রাচীরগাত্র বিবিধ কোরাঁণ শ্লোক চিত্রিত 

ও চত্বরের মধাস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা প্রত্ৃতি 
দ্বার! সস্মররূপে সজ্জিত ! ইমাম্বাঁড়ী সম্বন্ধে 

প্রবাদ আছে যে পুর্বে এখানে এক ধনাঢ্য 

মুসলমাম বাস করিতেন। তাহার এক 

,পুত্র ও কন্যা ছিল। পুত্রের নাম মহিসিন 
ও কন্তার নাম মুন্না । পিতার জীবদ্দশাতেই 
মুন্না সালাউদ্দিন নামে জনৈক বিলাসী 

মুসলমানকে বিবাহ করে। কিয়ৎকাল 

পরে মুন্নার পিতার মৃত্যু হওয়াতে বিলাসী] 

যুবক সুক্লার পিতৃদত্ত সম্পত্তি ও যথাসর্বস্ব 
উড়াইয়া দেন। পরে'মুন্নাকে পরিত্যাগ 
পূর্বক পুনর্বিবাহ করেন। ক্ষোভে ও হুঃথে 
মুন্না বৈরাগ্য ধর্ম জাশ্রয় করেন । মুন্নার ভ্রাঁত! 
মহিসিন স্বীয় ভগিনীকে সংসারে ফিরাইতে 
যথেষ্ট চেষ্টা করেন কিন্তু মুন্না! স্বামীরত্বে 
বঞ্চিত হওয়াতে আর গৃছে ফিরিলেন না। 

তখন মহিসিন মুন্নাদত্ত গুপ্তধনে এই 
মসজীদ নির্মাণ ও শিক্ষার্থী মুসলমান যুবক 
দিগের জন্ত কতিপয় বৃত্তি স্থাপন ক্ষরেন। 

যদিও এক্ষণে ছুগলির পতনাবস্থা উপস্থিত, 
তথাপি ইহার এখনও বিলক্ষণ সমৃদ্ধি দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । হুগলি হইতে একটী শাখা 
রেলপথ বহির্থত হইয়া! নৈহাটী পর্যন্ত 
গিয়াছে । এ 

কয়েক মুহূর্ত পরেই ট্রেণ হুগলিষ্টেশ 



| ১৫৪ সমীরণ। | 

পরিত্যাগ করিল। . আমাদের গাড়িতে ূ বাসগৃহ ছিল ও তাহার সন্গিকটেই পুর্ব্বে 

এক্ষনে আর কেহ নাই। আমরা নানা 
রূপ গর আরভ করিলাম। . এদ্দিকে 

আমাদের আজ্ঞাতসারে টেশ পাওুয়ায় 
আসিয়া ধংশী-খবনি করিল | এরগানে একটী 

সৃহৎ গুভ্ত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন পূর্বে 
এখানে গোহতা! লইয়া একদ হিন্দু ও 
মুসলমানের সহিত এক ঘোরতর সংগাম 
হয় তাহাতে মুসলমান্গণ বিজয়ী হইয়া 
জয়ের স্মরণ টিহ্ন স্বরূপ এই মনুুমেণ্টটী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা যে কত 
কালের এবং ইহার নির্ধণএুকর্তা হিন্দু কি 
মুসলমান তাহ স্থির সিদ্ধীস্ত বড়ই ছু্ষর। 
কারণ গঠন দৃষ্টে উহা/;হিনদু নির্টিতি বলিয়াই 
অনুমিত হয় । বচ্ঙ্গ মুসলমান রাজত্ব দৃঢ় 

করিবার মানসে ১৩৫৭ খৃষ্ঠাবে বাঙ্গালার 
রাজধানী গৌড় হইতে পাওুয়ায় স্থানাস্তরিত 

হয়। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলি আমর! পুনরায় 

নানারপ কথোপকথন করিতে করিতে 
সন্ধ্যার খঅনতিপূর্বেই বদ্ধমানে আসিয়া 

| উপস্থিত হইলাম। তখন আমি আমার 
| বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনিত অনেক- 
ঘার বদ্ধমান দেখিয়াছেন। ভাল, বলুন 
দেখি বিদ্যানুন্দরের কথ। যাহা! কিছু শুনি- 

যাছি তৎসন্বস্বীয় কোনও চিহ্ন অদ্যাপি 
বর্তমান আছে কিনা?” তছুত্তরে “বন্ধ 

কহিলেন, বিশেষ চিহ্ন কিছুই এক্ষণে দৃষ্ট 
'হয় মী । . তবে এখানে গ্রাগুট্যাক্ক রোডের 

[ শ্রীয়্ ই মাইলদুরে বিদ্যাপটী নামে একটী 
| স্থান 'মাছে। প্রবাদ সেই স্থানেই বিদ্যার 

স্ন্দরককৃত সুড়ঙ্গের একাংশ 'দৃষ্ট হইত। 
এেতদ্বাযতীত *এখানে এক কালীদেবীর মুত্তি 
বিরাজ করিতেছেন । লোকে বলে সুন্দর 

রাজ আক্ঞায় বধার্থে শানে নীত হইলে, 
,তদীয়, স্তবে তুষ্ট হইয়া জগদম্বা এই বধ্য 

ভূমিতে কালী মুর্তিতে দেখা দিয়! তাঁহার 

প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। লোঁকে গত | 

প্রমাণ করিলেক্ পাঠকের কিন্ত জানিয়া 
রাঁথ! উষ্টিত যে বিদ্যাহুন্দরের ঘটনা ধ্রীতি- 
হাঁসিক নহে, উহা কবিকল্সিত বিচিত্র 
উপন্তাঁস মান্দ্র: ভবে ভারতচন্দ্রের নহে, 
উহার মূল সংস্কৃত আছে। অধুনা এখান 
কার দৃশাবলীর মধ্যে কষ্ণসাঁয়র, "গোলাপ- 
বাগ, রাঁজপ্রাসাঁদই সর্ব প্রথম । কৃষ্ণ- 

'সায়রের চারিপাঁড় এত উচ্চ যে জলাঁশয়- 

টীকে ছুর্গ বন্ধ বলিয়া বোধ হয়। গোলাপ- 
বাগের এক প্রান্তে প্রাণিশালা ও মধ্যস্থলে 

পুষ্ষরিণী । বাঁগীতটে একটী ক্ষুদ্র সুন্দর রাঁজ 
ভবন ও তৎসন্গিক্টেমহাঁরাজের একটী প্রিয় 

কুকুরের সমাধি দুষ্ট হইয়!থাকে। বর্ধমানের 
বর্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ আবুরায় 

লাহোর হইতে কার্যোপলক্ষে বিধাতার 
কৃপায় এই স্থানে রাজ! হুন মুসলমান রাজত্ব 
কালে একসময়ে বদ্মান সমগ্র বাঙ্গালা 

দেশের রাজধানী ছিল । ভূবন খ্যাত অলৌ- 
কিক রূপলাবন্যময়ী নূরজাহানের ভূত- 

পূর্ব স্বামী শের আফগান এখানকার 

স্বাদার ছিলেন। পাপিষ্ঠ জাহাঙ্গিরের 

কুচক্রে পতিত হইয়া! অকালে তিনি শি্ধন 



আমার কাশ্দীর যাত্রা । 

| প্রা হন। এখানেই তাহার বীরদেহ 

| সমাধিস্থ থাকিয়। দর্ণক মনে পূর্ব বৃত্তান্ত 

স্মরণ করিয়া দিয়া থাকে। দ্বাহা শ্রীতে 

আধুনিক বর্ধমান সহর দ্বিতীয় কলিকাতা 
| হইয়। উঠিয্াছে ।. এখান কার সিতাভোগ 

নামক মিষ্টান্ন অতি রসনাতৃপ্তিকর। ৯» ১ 
বর্ঘমানে টেন প্রায় অর্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম 

করিল। বেল! অবসন্ন হইয়! আসায় আমরা 
রাত্রির জন্য আহারের বন্দোবস্ত এই স্থান 

হইতে সারিয়া লইলাম। ট্রেন ছাঁড়িস্বী দিল । 

ক্রমে আমর1 কানুজংশনে আসিয়। উপস্থিত 

হইলাঁম। এখান হুইতে কর্ড ও লুপ লাইন" 

নামক রেল পথের ছুইটি শাখা বহির্গত 

হইয়!ছে, পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে 

যে আমর! লুপমেলে “কলিকাতা হইতে 

যাত্রা করিয়াছিলাম। স্থতরাং আমাদের 

ট্রেণ ক্ষণকাল..পরেই কান্থজংশন পরিত্যাগ 

করিয়া লুপলাইন দিয়া আবাঁর ছুটিতে 

আরম্ভ করিল। আমর! রাত্রির মত আহা 

রাদদি করিয়া গাড়ির এক একটী বেঞ্চে 

শষ্য বিস্তার পূর্বক শয়ন করিলাম ও মুহূর্ত 

মধ্যে নিদ্রার বশীভূত হইয়! সংজ্ঞাশৃন্ত হই- 
লাম, রাত্রিতে যখন একবার নিদ্রা ভঙ্গ 

হইল, তখন দেখি ,আমর1 তিনপাহাড়ে 

উপস্থিত হুইয়াছি। চন্দ্রালোকে তিন 

পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই ন্ুন্দর ও নয়ন তৃপ্তি- 
কর। পাহাড়. কাটিয়া রেল পথ নির্মিত 

হইয়াছে । ষ্টেশণটী একটি উচ্চ স্থানে অব- 
স্থিত তিন পাহাড় হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব 
রাজধধনী রাঁজমহল পর্যযস্ত একটী শাখা রেল- 

১৫৫. 

পথ গিয়াছে । রাজমহল মহারাজ মান. 

সিংহ কর্তুক স্থাপিত হইয়া সুলতান স্থজা 
কর্তৃক বিবিধ হন্যে শোভিত হইয়াছিল ।. 
এক সময় ':রাঁজমহলের শোভা দিল্লীর 

সমান ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালের তআঁতে সে 

শোভা ধুইয় গিয়াছে। রাজমহল-দ'াওতাল 
পরগণার অন্তভূক্তি এবং বাঙ্গালা ও বিহা- 
রের সন্ধীস্থলে অবস্থিত । কিয়ৎক্ষণ পরেই, 

ট্রেণ ছাড়িয়া দ্রিল আমিও পুনরায় নিদ্রিত 

হইয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইলে 

দেখি আমরা ভাগলপুরে আসিয়। পৌছি- 
যাছি। ভাগলপুর অতি প্রাচীন নগর। 

ইহা! গঙ্গার দক্ষিণ কুলে কলিকাতা হইতে 
প্রায় ২৬৫ মাইল দুরে আবস্থিত। এই স্থ(নে 
মহধি ভার্গবের তপোঁবন ছিল, কেহ কেহ 

বলেন তীহারই নামানুসারে ভাগলপুর 
নাম হইয়াছে । ভাগলপুরের অনতিদুরে 
গঙ্গার উপনদী জামুই বা চম্পকবতী নদদী- 
তীরে পৌরাণিক রহসাপূর্ণ বঙ্গদেশের 
রাজধানী চম্পানগর অবশ্থিত। কথিত 

আছে চন্ত্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি উণী-: 

নরের পৌত্র ও অঙ্গের পুত্র চম্প এই নগর 

নির্মাণ করিয়া নিজ নামানুসারে উক্ত নাম 

দিয়াছেন। অধুন! যে স্থানে ইংরাজ ছূর্গ 
অবস্থিত আছে, সেই স্থানেই পূর্বে অঙ্গ- 
রাঁজ কর্ণের পুরী ও ছুর্গ ছিল তগ্নিদর্শন স্বরূপ. | 
অদ্যাপি ছুর্ণ নিম্ে এক স্থলে কতিপয় 

সোপান চিহ্বু দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রস্থ- 
লোকেরা বলে এই সোপান শ্রেণীর দ্বারাই 
কর্ণপুরস্থিতা অনুর্ধ্ম্পশ্য! মহিলাগণ ভাগি- 
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রথী সলিলে অবতরণ পূর্বক ন্নানাদি করি- 
তেন।' কর্ণের বহুকাল পরে এই স্থলে চাদ 

] সাগর নামক গন্ধবণিক "জাতীয় এক 
ধনবান্ লোক বাস করিতেন তিনিই এদেশে 

সর্ধ প্রথম মনসা পুজানুষ্টান করেন এবং 

তদদবধি এই স্থানে প্রতি বৎসর শ্রাবণ'সংক্রা- 
স্তিতে মহাসমারোহে একটী করিয়া মেলা 

হইয়া আসিতেছে । এখানে অধুন। অনেক 
| বাঙ্গালী কন্দোপলক্ষে আসিয়া বাস করি- 
তেছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই আইন 

] জীবী । তাহারাই . এস্থানের এক প্রকার 

হর্ভী; কর্তা বিধাতা, এবং সভ্য, ধনবান্ 

] ও উন্নতশীল। ভাগলপুরের তদর, খেস ও 

গাভী ভারতের সর্বত্রই বিখ্যাত। অক্রস্থ 
সেট্রাল জেল, বিশ্বা'লয়, চিকিৎসাঁলয় প্রভৃতি 

দ্রষ্টব্য বিষয় ট্রণ ছাড়িয়া দিল__-আমি 
আর নিভ্রাস্থখানুভব করিতে পারিলাম না। 

ব্ধুদিগের সহিত নান! রূপ কথোপকথন 
করিতে করিতে আমরা জামালপুরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম | জামালপুর হইতে একটা 
শাখা রেলপথ মুঙ্গের পর্যন্ত গিয়াছে । 

॥ আমর! এই স্থানে ট্রেণ হইতে অবতরণ 
করিয়া মুঙ্গের যাইবার জন্য উক্ত শাখা 

| রেল স্থিত ট্রেথে গিয়া উঠিলাম | জামাল- 
পুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা বড় 

| ষ্টেশন । এখানে উক্ত. কোম্পানীর গাড়ি, 
| ইঞ্জিন প্রসৃতি গ্রস্তত করিবার জন্য একটা 

বৃহৎ কারখান! অর্ছে। এই কারখানাটা 
| প্রত্যহ শত সহশ্র ব্যক্তির অন্নের সংস্থান 
| করিয়া দিতেছে । কয়েক মিনিট পরেই 

সমীরণ। 

আমাদের ট্ণে ছাড়িয়া দিল। আঁর বসিতে | 
অক্ষম হইয়া গাড়ীর একটী বেঞ্চের উপরেই | 
শয়ন করিপ্লাম। নিদ্রা হইয়াছিল কিন | 

তাঁহ! জানিনা বটে, কিন্তু যখন তন্ত্র | 

ভাঙ্গিল তখন আমরা মুঙ্গেরে উপস্টিত 

হইয়াছি। আমরা টেশ হইতে অবতরণ 
পূর্বক শকটারোহণে অত্রস্থ কোম্পানী | 
বাজারে এক বন্ধু * * মাড়োয়ারির 

'বাঁটাতে গিয়া অতিথি হইলাম । অন্যই 
এখানবাঁর দ্রব্য বিষয় দেখিয়া মোঁকামা। 
যাইব স্থির করিয়া প্রাতেই নগর ভ্রমণে 
বহির্গত হইলাম । 

মুঙ্গের |___বিহার প্রদেশের মধ্যে 
মুঙ্গের'একটা স্প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। ইহ! 
কলিকাতা হইতে রেলপথে ৩০৩ মাইল দুরে 
গঙ্গার দক্ষিণ কুলে অবস্থিত । এখানে এঁতি- 
হাপিক রহস্যপূর্ণ অনেক দ্রষ্টব্য বিষয় আছে; | 
তন্মধ্যে এখানকার পুরাতন ছুর্গটী সর্ব 

প্রথমেই পর্যটকের নয়নপথে পতিত হয় । 
প্রবাদ আছে এই হুর্গটী ভারতোক্ত জরা সন্ধ 
রাজ] নিম্মীণ করেন । হিন্দু গৌরব অস্তমিত 

হইলে, ইহা মুসলমানদিগের হস্তগত ও 
যাবনিক রুচি অন্তসারে ইহার আকারেরও 

পরিবর্তন ঘটে। তাহার. পর বাঙ্গালা, 

বিহার ও উড়িষ্যার স্ুবাদার মীরকাশেম 

পুনর্ধার ইহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়। পূর্ব 
রাজধানী মুরশিবাঁদ পরিত্যাগান্তে সসৈষ্ঠে 

এখানে আসিয়! রাজধানী স্থাপন পূর্বক 

ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই 
স্থানেই তীহার আদেশ ক্রমে ইংরাজীহুগত, 



সমীরণ। 

নিরপরাধ রাজ! রাজবল্পব গঙ্গাগর্ডে নিম- 

জ্জিত হন। দুর্গটীর তিন দিকেই পরিখ1 ও 
অপর দিকে স্বয়ং ভাগিরথী প্রবাঁহিতা। এই 
পরিখাদ্র পরপারে চারিটী সিংহদ্বার ও বিবিধ 
হিন্দুদেবদেবীর প্রতিমূর্তি সমন্বিত অতুযুচ্চ 
প্রাচীর শ্রেণী দুর্গটাকে বেষ্টন স্ত্বরিয়া 
অন্যাপি উন্নত মন্তকে দণ্ডায়মান আছে। 

"আমর! একটী দ্বার দির তুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া এখানকার কারাগার, বিচারালয়, 

খুষ্ট-মন্দির, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানগুলি 
একে একে দর্শন করিয়া! হুর্গ হইতে .বহির্গত 

হইয়া গঙ্গাতীরে “কষ্টহারিণীঘাট'” দেখিতে 
গমন করিলাম । কিন্বদস্তি আঁছে এই ঘাটে 

মুদলনামে একখধষি কঠোর তপশ্চরণ 

করিয়াছিলেন। চতুর্দশ দিবস নিরব 
উপবাসান্তে মহর্ষি প্রতি পুর্ণিমা ও অমাবন্তা। 

তিথিতে মুষ্টিমেয় তুল কণা! আহার করিয়া 
পুনর্বার মহ! ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এই- 

রূপে কিয়ৎকাল্ অতিবাহিত হইলে, একদ! 
মহ্র্ধি তপন্তান্তে আহারের উদ্যোগ করি- 

তেছেন, এমন সময়ে তদীযর় তপে 

'] পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে আপিয়া তাহার অতিথি 

হইলেন। তখন মুগ্দল স্বীয় তও্ুলকণ। 

দ্বারা অতিথি সকার করিয়া পুনর্ধার 

হই চিত্তে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 

শ্রীহব্রিও তখন সেখান হইতে অস্তদ্ধান 

হইলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিনবার 

১৫৭ 

প্রার্থনা করিতে আদেশ করিগ্রোন ; খধি 

কহিলেন “ভগবান” ! মৃতক্ষণ জঠরানল 

প্রজ্লিত থাকে, ততক্ষণ লোকে আহারের 
জন্য লালায়িত হয়, কিন্ত সম্যক্রূপে ক্ষুত্সি- 
বৃত্তি হইলে ভোজনে আর কণামাত্র স্পৃহ! 

থাকে না। পার্থিব,যাবতীয় বিষয়ে বীত- 

রাগ হইয়া আমি একমাত্র পরত্রন্দের 
জন্যই এতদিন চেষ্টা করিতেছিলাম । কিন্ত 

আপনার সাক্ষাতৎ্করে এক্ষণে আমার সে 

বাঁসনাও পুর্ণ হইল। আর আমি আপ- 
নার নিকট কোনও বরেরই প্রার্থনা করি 

না, তবে আপনার যদি একান্তই ইচ্ছা 
হইয়া থাকে তাহা! হইলে, আমাকে এই 
বর প্রদান করুন যে» আপনার দর্শনে 

আমার যেরূপ এক্ষণে সকল কষ্ট দূরীভূত 

হইল, তদ্রপ অদ্য হইতে ,যে কেহ এই 
ঘাটে স্নান দান করিবে, সে অচিরে সকল 

কষ্টের হস্ত হইতে পাঁরত্রাণ, পাইয়। মরণাস্তে | 
অনায়াসে বৈকু্ধামে গমন করিবে ।” 

ভগবান “তথাস্ত” বলিয়া অন্তহিত হইলে, 
তদবধি এই ঘাট * কষ্টহারিণী ঘাট”” ও 

এই স্থান মহধির স্বনামানুসারে মুদগলপুর 

নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বর্তমান মুঙ্গের 

নাম এই মুদগন্পুর নামেরই অপত্রংশ 
মাত্র । 

কষ্টহারিণী ঘাটে শ্নানাস্তে আমরা, 

« করণচড়া ” দেখিতে যাইলাম। করণ 

চড়া একটা ক্ষুত্র গণ্ডগৈল মাত্র। গুনি- 

ছলনা করিয়৷ অবশেষে নিজ সুতিতে মুদগল- | লাম ইহাই দানবীর কর্ণের দানবেদী ছিল। 

কে খর্গিন 'দিয়া তাহাকে অভিমত বর | ইহাতে বসিক। তিনি প্রত্যহ সমবেত সহ 
ওারারারারারারারারাররারাররাররারারাহারারাররারারারারারারারাররাররারারারররারারারারাাররাহারররারার

াাররারারররারারারারারারারোররাহারারারারাররারররাারারারররাররারারাররারাররারারনিরারিতারারররার রর 
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সহমত দত্িদ্রগণকে অকাতরে ধন বত্ব 

| বিতরণ করিতেন। ইহার পর আমর! 

নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী | বিক্রমচণ্ডীর 
মন্দির দেখিয়া শকটারোহণে সীতাকুণ্ডের 

উদ্দেশ্তে গমন করিলাম । 

সীতাকুণ্ড একটা প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রত্রবণ। 
ইহার উত্পহ্ি রহম্ত আমি যেরূপ এখান- 

'কার পাগাদিগের মুখে শ্রুত হুইয়াছি, 

তাহাই পাঠকবর্গের মনন্তুষ্টির জন্য এই স্থলে 
বিবৃত ক রলাম। ভ্রেতাযুগে অযোধ্যাধি- 

পতি শ্রীরামচন্্র লগ্কার রাবণ বধাস্তে সীতার 

উদ্ধার সাধনপুর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 

কালে, সুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া কষ্টহারিণী 

সমভিব্যাহারে অত্রন্থ খষিগণকে ফলপ্রদাঁন 

দুশ্রিত্র রাঁবণগৃছে «তাবৎ কাল অবস্থান 
নিবন্ধন সীতাদেবীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দীদ্ধ 
হইয়1 তদীয় ফলগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন ন]। 

তাহার কহিলেন, “ সীতা. যদি সর্বসমক্ষে 

এই স্থানে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 
আপন চরিত্রের নিষ্ষলস্কতা প্রতিপন্ন করিতে 

পারেন, তাহা হইলে তীঠার হস্ত হইতে 

ফলগ্রহণ বিষয়ে আমাদের কোনও আপত্তি 

থাকে না।” এই কথা শ্রবণ করিয়। 

জানকী--হনুমান-কৃত এক প্রকাণ্ড জলস্ত 
চিতায় আরোহণ করিয়া! শ্লিতমুখে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । তখন সমবেত খধি- 

] মণ্ডলীর অযথা সন্দেহ দূর হইল । তীহার 

আমার কাশ্মীর যাত্রা। 

ঘাটে ক্নানকরতঃ স্বীতা, লক্ষণ ও হনুমান 

করিতে গমন করিলে, খধিগণ সকলের 

| হস্ত হইতে ফল গ্রহণ করিলেন; কিন্ত] 

সকলেই সীতার হস্ত হইতে পরম সমাদয়ে 
ফলগ্রহণ করিয়! তাঁহাকে শত শত আশী- | 

ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই 

অলৌকিক অগ্নি পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে 
জানকটু শ্রীরামচন্দ্রকে পাতালস্থিত ভোগ- 

«ধবতী গঙ্গার পবিত্র সলিলে এই চিতানল 
নির্বাপিত করাতে বারম্বার অনুনয় করিতে 

লাগিলেন । তদনস্তর -শ্রীরাঁমচন্দ্র তদ্রপ | 
করিলে জানকী আবার কহিতে লাগিলেন, 

“ নাথ ! আমার এই অগ্নি-পরীক্ষার নিদর্শন 
স্বরূপ এই ভোগাবতী সলিল যেন চিরকাল 
উত্তপ্ত থাঁকে ৃ বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামচন্্ 

তথাত্ত বলিয়া জানকীর মনোবাঞ্চ পুর্ণ 
করিলেন। তদবধি সীতাদেবীর নামানু- 
সারে এই উঁ প্রত্রবণ সীতাকুণ্ড নামে | 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

মুঙ্গেরের অন্তর্গত উরিণগ্রামে একটা 
শ্বত্র গণ্ডশৈল দৃষ্ট হয় । কথিত আছে, 
এই শৈলশিখরেই বুদ্ধদেবের আশ্রম ছিল। 
পুরাকালে এখানে নানাদেশীয় বৌদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী যাত্রীদিগের সমাগম হইত। 
গ্রে স্থানে অদ্যাপি বুদ্ধদেবের অসংখ্য প্রস্তর 

খোদিত চিহ্নাবলী বর্তমান আছে। মুঙ্গেরে 
এক সময় অত্যুৎকৃষ্ট বন্দুক প্রস্তুত হইত, 
কিন্তু এক্ষণে উৎমাহাভাবে সে শিল্পবিদ্যা 
একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। 
এখানকার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর এবং 

কি হিন্দু, কি মুসলমান, এখানকার উভয় 

জাভীয় অধিবাসিগণের মধ্যে বিলক্ষণ 
সম্ভতাব আছে।. হিন্দুগণ সুসলমান্পর্কে | 
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| ও মুদলমানগণ হিন্ুপর্ক যোগ দিয়া পরম্পর 
| পন্রন্পরকে উৎসাহিত করিয়! থাকে। কোনও 
] একার গোলযোগ উপস্থিত হইতে প্রান দেখ! 

| যায় না 'অত্স্থ সমস্ত দেখিয়।+ আমর! -ন্ধ- 

| বের বাটা গ্যাগমনপূ্কি আবারাি 

লুপ্ত “কবির গ দান টা 

- বিদ্যাপতি, চগ্ডিদাস, গোবিন্দ দাঁস প্রভৃতি 

বৈষ্তব কবিগণ দ্বারা বঙ্গ-দাহিত্য যতদুর পুি- 

লাভ করিয়াছে, “কবিওয়ালা* হরুঠাকুর, বাঁম 

বনু গ্রভৃতি দ্বারা ভাহা অপেক্ষা কম পুষ্টিলাভ 

করে নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব ও বঙগ- 
ভাষার অন্যান্য ইতিহাস লেখক ঘার৷ কতক 

গুলি বিশিষ্ট কবিওয়ালাদিগের জীবনী ও তীহা- 
দের রচিত গীতাবলী (সখি সম্বাদ; বিরহ ও 

] খেঁউড়) প্রচারিত হইয়াছে । বঙ্গদেশের স্থানে 

স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া! দেখিলে দেখিতে 
| পাওয়া যায় যে শ্ বিশিষ্ট « কবিওয়াল! » 

১৪৯ 

রুরিযা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।- পরে, বাজি 
২টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া ষ্টেস্ন অভিমুখে || 
ধারা, করিলাম। যখাকালে ট্রেপ ছাড়িয়া,দিম 
ও মূহ্র্তম্ধ্যে আমরা পুনরায় জামালপুরে সামিরা ও 

নুপমেলে ০০০ মোকাম যাইব। ৫: 

খু 

গণের অন সামরিক আরও অন্যান্য জানাব 
« কবি” ছিলেন। তাহাদের যিরচিত এ 
“কবির গান”, আজও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পৰ- 
কেশ সম্পন্ন বৃদ্ধের নিকট মহা আদর পাইতেছে। 

আধুনিক যাত্রা ও থিয়েটারের গান, কবির 
চালায় ররর রহিত 
আনন্দদায়ক নহে। 

আমি অনেক ত্র -ও কষ্ট স্বীকার করিয়া 
কতকগুলি কবিওয়ালা ওন্তাদদিগের গীভ ও 
সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি; তন্মধ্যে অন্য 

কবিওয়ালা "মহেশকাণার” বিষয় বিবৃত হ্ইন ৰ 

, ০ 

_ কবিওয়ালা ' মহেশ-কাণা” 

জিলা ২৪ 'পরগণার অন্তর্গত বারাসত সব- 

ডিভিসনের নিকটবর্তী মহের্খবরপুর নামক গ্রামে 
॥ কায়স্থকুলে ৬মহেশ চন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ কযেন। 

| জম্মান্ধ বলিয়! সাধারণে তাহাকে “ মহেশকাণা « 

বলিত। জদ্মান্ধ ব্যক্তি কবি! এ কথায় অনেকে 

| আশ্চর্য বোধ করিতে পারেন) কিন্তু জগৎপাঁত| 

| বিধৃত কি অপূর্ব ও আশ্চর্য লীলা! কি 

আশ্চর্য্য স্র্টিকৌশল !! রিটা কসিএি 

কোন না কোনি বিশেষ গুণ .সেই সর্বানিযস্তার | 
অপার মহিমা প্রকাশ .করে || এরচ 

কাথা) অপর চক্ষে অধিক দেখে, অন্ধের; শ্রবগ | 

বা স্পর্শ শক্তি অধিক, হাব কালা প্রসৃতি | 
আকার ইঙ্গিতে সহঞ্জেই অপরের ' কথা! বুঝিতে 
পারে। আরও দেখিতে পাওয়া শ্যায় যে- অন্ধ; | 



রি খ্ঙজ তি জীবিকা মির্বাহের জন্য গরম 
করুণাময় বিধাভা; তাহাদের. শক এফটী 
(বিশ্লেষণ প্রদান করেন। অন্ধের বাধ্য ও 

গীত শক্তি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে গাওয়া যায। 

করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইতিহাঁস লেখক 
অন্ধ গ্রেস্কট «স্পেন দেশীয় রাজা ফার্ডিনেও 
ও রাণী ইসাবেলার ইতিহাস”; “মেক্সিকো! বিজ- 
ঘের ইতিবৃত্ত” পেরু বিজয়ের ইতিহাস” এবং 
দ্বিতীয় ফিলিপ্ের রাজত্বের ইতিহাস” এই চার 
খানি গুস্তক রচন! করিয়! সভ্যজগতে যশশ্বী হই- 
যাছেন। অন্ধ ফসেট “পলিটীকাল ইকোনমী” 
নামক সুননর পুস্তক লিখিয়া জগতে প্রসিদ্ধতা! 
লাভ করিয়াছেন. আর জগগ্বিখ্যাত কবি মিপ্টম 
অন্ধ হুইয়!। « প্যারাডাইজ লট ” মামক 
(কাব্য প্রণয়ন করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া 
গিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে, অনেক বর্ণ- 
জ্ঞানহীন অথবা যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ 

আসরে বসিয়াই মুখে মুখে নানাবিধ ছন্দে “ কবি 
ও পাঁচালির * গান রচন! কগিতে তাহারা 

অদ্ধিতীয়। 

|| মন্ধাদিটি টিসি হ্শকাশী” 
| এই প্রেণীক্গ ফফি। তিনি গ্বীষ্ষ অসাধারণ মৈধা 

| ৩ শণ পক্তি ধলে রামায়ণ, মহাভারত ও পু 
] শি ধরি বিবার মলও ক করিয়াছিলেন ।. 

র পা যাই গাহাছে দিক কিবা উত্জ, 
|| জার নিকটবর্তী পঙ্ঠত' টোলে হীজদিগেক | 
[& কট প্র কোধি” ও ্ যাধনগাধি কোই ও 

সমীরণ । রি 

তাহাদেরই মুখনিংহত পুরাগাদি শ্রবণ করিতেন। 
তাহার অসাধারণ শ্বারকতা শঞ্ষির পরিচয় 

পাইয়া সকলেই বিশেষ বর ুর্্বক শীন্াদি শিক্ষা 
ফিতে লাগিলেন। অক্মান্ধ মহেশচজজ এইরূপে | 
মৌখিক শাহাদি শিক্ষা করিয়া স্বীয় অনাঁধারণ 
বিত্ব ও কল্পনা শক্তি বলে নানাবিধ সঙ্গীত] 
রুষ্টন। করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে “বাধন 

দার” মহেশ চন্দ্রের যশঃ:-সৌরভ পাঁচালী ও কবি- 
ওয়াল সমাজে প্ররিব্যাপ্ত হইতে লাগিল.। 
তখনকার পরি খিক পাঁচালী ও কবিদলের 
লোকের! আদর ঝাঁরিয়া মহেশচন্্কে সব স্ব দলে 
গাঁন বাধিবার জক্জ্য লইয়৷ যাইতে লাগিলেন। 
এইরূপে কলিকাষঁতার ধনী সম্প্রদায়ের নিকট 
তাহার পসার ও গ্ীতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। 
এখন “াবু”শ্বী যেমন অকর্মণ্য বিলাসী মুখ- 

_সর্বন্থ সংর্মত্যাগী গাশ্চাত্য আচার ব্যবহার অত্যন্ত 
কেরানী ব্যক্তিকে বুঝায়) তখন কিন্তু সেরূপ | 
ছিল না। তখন এই কলিকাতায় যিনি দশ 
জনকে প্রতিপালন করিতেন, ধিনি বৎসরে বার ] 
মাসে তের. পার্বণ গ্ৃভৃতি হিন্দুর ক্রিয়া কাণ্ডা- 

'দির অনুষ্ঠান করিতেন, তিনিই তৎকালীন সহ্- 
রের বড়লোক ও বাঁবু নামে অভিহিত হইতেন।, 
তখন “বাবু” নামলাভ গৌরবের জিনিষ ছিল। 

সর্গায় লালাবাবু; ছাড়ু ও জাটুবাবু প্রভৃতি তখন- 
কার সহরেয মধ্যে বাবু” ছিলেন। বিষ্যাত 
ছাতু ও লাঁটু যাবু শ্রাঃকরদীয় মহাখা। রাম- 

আন্ততোষ 'দেখ ও আিমখনাধ দেখ।' জোষ্ঠ 

| দিগের মধ্যে এক: জগ প্রধান লম়াজপুতি ও 



প্লাজার” ছিলেন। এইক্সপ কথিত আছে 
যে ১০৮ জন ওলা, পাঁচালী ও কবিওয়াল! 

দ্বদেশীয় কবি ““ছর্গামঙ্গল” রচরিতা '৬বঙ্গচন্্র 
| বন্দোপাধ্যায় ছাতুরায় ও মহেশচন্্র তাহাদের 
মধ্যে অন্যতম । 

ছাত্বাবু স্বয়ং গুণজ্ঞ ও ও লদীতজ'ছিবেন। 
তাহার অনেক সঙ্গীত সাধারণের নিকট পরিচিত 

আছে। তীঁহার রচিত «একটী গান এই 
স্থলে প্রকাশ করা গেল এই মর্শভেদী অস- 
পূর্ণ গীতটা কোন্ সমন্বে ও কি কারণে রচ়লিতার 
মুখ হইতে বহির্গীত হইয়াছিল, সে বিষয় এখানে 

| প্রকাশ করিবার আবশ্যক বোধ করি না। 

তার ফথা কার কাছে কই; 
এমন ছুঃথের ছুঃখি মিলে কই ? 

গ্রকাঁশিলে পরে; পাছে শুনে পরে 

১৬১ 

চক্র আসিতেছেন না! কেন, জানিবায় জন্য ছা 

হইলেন এবং তাহাকে বিলের কারণ জিজ্ঞানা 
করায় মহেশচন্র উত্তর করিলেন, এবাইব কি 

করিয়া বা! পেটের গীড়ার জন্য সদাই অস্থির । 
অন্যত্র শৌচ করিতে বড় অন্ুবিধা বোধ করি 
একারণ”--তীহায় কথায় বাধা দিয়া ছাত্বাবু 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন “তার জন্যে ভাবন! | 

কি ঘোঁজ!? . আসরে যদি পেটের পীড়া উপ- 
স্থিত হয় আমি তখন নয় শ্বয়ং চাদর পাতিয়! | 
ধরিব।” পূর্বে গুণজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তির কাছে 
গুণী বা ওত্যাদদিগের এমনি আদর ছিল! 

জন্মান্ধ “মহেশ কাঁশা” বিরচিত একটি “কবির 
গান, এন্থলে উদ্ধৃত হইল £-- 

পুক্র প্রসবিয়ে, যশোঁদা-চিত্ত অলস, অবশ 

যাহ! হউক, গুপ্ত :ও সঙ্গীতরসম্ত ছাতুবাবু (তায় কৃষের মায় ননদজানা, তথ্য না জানেন নির্ধ্যস 
« মৃহেশ কাঁগাকে ” ৰড় ভাববাসিতেন। এমন 
কি যত্বপূর্বক তাহাকে লইয়া যাইয়া! প্রসিদ্ধ 
গ্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের সহিত “সঙ্গীত-সংগ্রাম” 

বাধাইয়৷ আপনি বন্ধুবান্ধব সহ শ্রবণ করিতেন। 
পুর্বে গুণজ্ঞ বড়লোকদিগের নিকট “গুণী” 

বাও্তাদ দিগেক়্ কিরণ আন্দর ছিল, নিক্মলিখিত 
ঘটনায় তাহার বিশেষ গরিচয় পাওয়া স্বার। 

কোন মম ছাত়ুরারুর যাঁদিতে মহা! সমারোছের | 

কোন সখি প্রভাত সময্নঃ 

বলে ওঠ ম! নন্দরাণী, পোহায়েছে রন্ষনী-" 
কোঁলে তোমার কাল চাদের উদয়। 

হনে পুঁজি” বিবদলে, পেয়েছ গোপাল, 

পে ছেলে, 

পান উদ বরে ্রিছে রোষন। | 

নন্বরাদী এ আনলে ক্ষে্ হ'লে চেতন । 

একরার রুর গভ দরদন। . 

সহিত সঙ্গীত-বঃগ্রীয় [কবি ] হইয়াছিল । সেই নিতাই খের বির রে অনেক কষ্ট জীকার | 
আসরে এর গক্ষে যহেণচন্জ “বাধনদার”” ছিলেন। | করিয়াও উরু গ্ানটীর শের পর্যযসত দংএাকুকরিয়া |. 
জল মহেশ রা নাই তখন মুরাযর জপ | 



| জন 

1 সাধায়খে কণঠস্থ করিয়া রাঁখিত,'আর সময় সময় | . পতি চিনিতাষ না, সের আনিতাদ না | 
1 সমব্রক্ষ বনবগুণ একত্রে সম্মিলিত হইলে 'আননে |... - হাদপন্ম ছিল-অপ্রকাশ। . : 
ৃ সেই সমন্ত গান গীত হইত।, এখন পরই সমস্ত . এ দেই শন, মুদিত কমল 
| গানের আর চষ্চা নাই; সুতরাং ছুই একটি বৃদ্ধ 8 হু কাল পেয়ে ফুটিল তায়. 

| ব্যতীত অপর কাহারও মুখে আর শোঁনা যায় না । € প্রাণসই নই রে) 
|. মহেশচন্ত্রের বিরচিত “থেঁউড়” সঙ্গীত গুলি পদ্মের মধু পল্লে রেখে তৃঙ্গ উড়ে গেল। ৪]. 
| অঙ্গীলতা বোধে এন্থলে প্রকার্ন করিতে পারি- | * এখন কি করি বল না, অবল! বইত ন! 
লাম না) কিন্তু সহদয় সঙ্গীত রসজ্ঞ পাঠুকগণের . হয়েছি নৃতন ব্রতে ব্রতী 

| কৌতুহল পরিত্ৃপ্তির জন্য তন্মধ্যে একটি. খেঁউড় আমার কুলেন্ু নাশক হ'ল রতিপতি 
| লিখিত হইল। উহা নামে & খেঁউড়” কিন্ত | « প্রাণের নাশক হ'ল প্রাণপতি 

গুনিতে নিধুবাব, প্রভৃতির « মধুর টগ্ন” অপেক্ষা রা (ওরে প্লাগ প্রাণ রে॥) 
| কোনি অংশে নিকষ্ট নয়। এই 'গীতটিও মস্ত পাওয়! গেল না| যদি 

খেউড়। কেহ উপরি উজ্জ গীত ছটি সম্পূর্ণ আকারে | 
বালিকা ছিলাম ভাল ছিলাম ত প্রদান করেন ত্র লেখক আপনাকে কৃতার্থ 

_ ছিল ন! স্থখ অভিলাষ, বোধ করিবেন। 1 

আবার সে ভালবাসা? 1 আবার সে ভালবাসা ? | 
শ্রথনো যাহার নামে আতঙ্কে শিহরি প্রাণে, অর্ক জীবন ধরিংযাহার অর্জন করি, 

| আধার আবার সেই রাক্ষসী পিপাস! 1 ভরিলনা শূন্যবুকে একবিনু আশা ! 

যুঝি নিত্য যার সাথে হৃদয়ের পাতে পাতে, বিশাল হৃদয় খানি যা,ছিল নিলগো টানি, 
এখনো রয়েছে ক্ষত সদ্য প্রা নাশা ! ধু ধু ধু ৰিশালমরু-_গুধু_মৃগত্যা । 

১] এখনো যাহার রাগ'অধরে চুক্বনদাগ , সেই ধূ ধু বানুমত নিশিদিন অবিরত, 
| আলিঙ্গনে চর্ণ হদি দারুণ দুর্দশা! : নীরবে পড়িয়া মরি চির নির্ভরসা | 
এখনো জীবন গন্ধে রহিয়াছে ছত্ে ছতরে রা রারাগানরা রা 
এ 48 1 লে ভালবাসার আধ-এ হেন দশা “7 

বায দোলবদা? পি 



আবার। ১৬৩ | 
বায়ের বিনিময় প্রণয় সম্ভব! . . | জীবন মধ্যাহ্ে রবি আবৃত কোর়াসা! 
যদি সেটা ভেঙ্গে যায়, আবার মিলিবে হাঁয়॥ : | বাপডেকে আসে নর্দী, মালে বটি 
স্থুদিনের খেল! ধুলা হ'দিনে ফরসা! অমনি ভাঙ্গিয়৷ পড়ে হয়ে তিল মা! ; 

নিরিগারিাজগলা বা সাপ? 

পালা ও মীর ক: 
০১৪ 

আমীর খক্রর যশ ভাবতে এতদূর বিস্তৃত | হৃদয় নিজে এতঘ্বতীত কবি খব্ত 

হইয়াছিল যে, তদানীস্তনকালে কে যে [তিনি | শ্রীকৃক্চের ন্যায় একজন বংশীবাদনক্ষম পুরুষ 
তাহা আর প্রীয় কাহারও অবিদিত ছিল না, | ছিলেন- পূর্ব গ্রন্তাবে বল! হইয়াছে বোধ হয় 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কবি থক্রর নামে | পাঠকের তাহাম্মরণ আছে যে তিনি বাশী বাজা- | 

আকৃষ্ট হইত। বিশেষতঃ তঁহার:ভাবগতিক ও | ইয়া সভীশুন্ধ মোহিত করিয়াছিলেন। মুরারির 
. তাহার কাব্যের কথ! ভাবিলে মনে হয় যে তিনি | মুরলীধ্বনির ন্যায় কবি খক্ররও বেণুবাদন চিত্বা- 
সম্ভবতঃ রমণীকুলের বড়ই আদরের পদার্থ | কর্ষক ছিল।* এবং ইহার উপরে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় || 
ছিলেন। আর ইহাও কিছু আশ্চর্য নয়, কারণ | কবি খক্রু চাতুরধ্য-গুণন্নমস্বিতও ছিলেন। এইরূপ 
রসাত্মক বাক্য শুনিবার জন্য রমণীজনের প্রেমার্, (কবি ও সঙ্গীত-চতুর ব্যক্তি রসণীগণের বিশেষ প্রী 

এই বেণুবাদন ব্যাপারে কৃষ্ণের সহিত খক্রর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্ত ুক্ষিত হয়। কৃষ্ণও ভারতে বাঁশীর 
দ্বারা গীতাদি আলাপ করিয়া লৌক মোহিত করিয়াছিলেন) পারস্তকবি খক্ও তাহার মত 
গীতাঁদি বেণুর সাহায্যে আলাপ করিয়া জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্ত এই সাদৃশ্ত থাকাতে 

|| উভয়ের যশ যে তুল্য তাহা নহে। ভারতে বাশীর সাহায্যে গীতালাপনের যে প্রথম ও বিশেষ বশ 
হিন্দন্ানী গায়ক, খক্রকে যে দান করেন তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যেহেতু ক্ব্ণই 
উক্তবিষয়ে ভারতে--ভারতে কেন, প্রকৃতপক্ষে এ ধরায় . সর্বপ্রথম ও অগ্রগণ্য বলিয়া মনে 'হয়। | 
যখনি ভাবি বেণুবাদনের উদ্ভাবক কে কে,বংশীধ্বনির দ্বার! বিশেষরূপে সঙ্গীত আলাপ করিয়া | 
সর্ধাগ্রে সংসারকে বিমোহিত করিল তখন শ্রী সর্ধপ্রথমে না' ভাবিয়! থাকা যায় না। | 

মূরারিই 'আমার করব বিশ্বীস, মুরলিবাদনের উদ্ভাবক। ক্লারিওনেট প্রস্থৃতি যে সকল বাঁশী | 
| আকারে ইউরোপীয় -বাণ্যযন্্ দেখিতে পাওয়া যায় তৎসসুদায়ের আমি আমার 'বেশ বৌধ হয় | 

সামের মৌহন সুরলি যন্ত্। কারণ:ইউরোপীয় সঙ্গীতগ্রন্থে দেখা “বারে ইউরোপে বে প্রথম | 
বৈধু ছিল তাহার নাম “শীষ: (3৮৪দ (৪20 3759800 ওতা ভিজ ৪6. ম্প] 

ৃ ৮9৪ [৮0600 7. 15000 চা ১৬, 018110068 8৩.) দেখিতেছি |. 

র্ 



]. ১৬৪ | রি  সশীরপ। পা 

[শান ছিলেন, তাহা কল্পনা করা কিছু অযুকধি- 

| অর্থাৎ জুরূপবান্। তাহার খক্র উপাধি যদিও 
| তাহার সৌন্দর্য্যের বিশেষ প্রমাণ স্বরূপে না ধরা 

| যায় তত্রাচ আমর! তাহার চরিব্রচিত্র মানসপটে | 

| চিত্রিত “করিলেই তিনি যে মনোরম ছিলেন, 
(অনুদ্ধধ ছিলেন না! ইহাই দেখিতেপাই-_না 
অনুভব করিয়া থাকিতে পারিৎনা। প্রকৃতির 

 মৌন্দরধ্যাহরণে খাহারা ব্যগ্, যাহার! প্রক্কৃত কৰি 
তাহাদের মুখে যে কিঞ্চিৎ সৌন্বর্ধ্য উদ্ভাসিত 

| হইবে, না, . ইহ! কিরূপে বিশ্বীস করি ।সৌনদ্ধ্য- 
| ঘারী. কবিজনের তৃন্থ মন যে স্ন্বর ভাব ধারণ 
| করে এরূপ মনে হওয়াটা কিছু অসঙ্গত নয়। 

যাহা হউক তাহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আর 
অধিক বল! নিশ্বয়োজ্ন ) এখন শুধু এইটি বলি- 
লেই যথেষ্ঠ হইবে যে তীঁহাঁর গীতিকাব্য কৌশল- 
(মন সৌনধ্য তৎকালে রমণীগণের মন ন! 
হরণ করিয়! থাকিতে পারে নাই। আর অধিক 

কি বলিব ইদানীস্তন কাবেও ভারতে কোন 
“বিদেশীয় নিমজাতীয় রমধীর মুখে তাহার একটি 
পরনের... | গ্রশংদার কথা শুনিযাছি। না. 

| বানি তাহার সময়ে ভারতে রমনীরা তাহার গ্রন্থ 

(কত থাঠ করিত এবং. গ্রন্থকারের গ্রাতি কত্ত 

 উত্াকষ্ট হইত। তাহার সময়ে তিনি একজন, 
| পে গে শোতহান ব্যক্তি ছিলেন 'বৃলিয়াই ॥ 
[| হরিশেরতং জন্য়ীগখের. মং 

ৰ ছিলেন, ককের যাহ ধা কর্নার) তিনি 

[গণের 'আকর্ষখর -য্ ৪ আদর. আর- 

ঘারে পাব ছিলেন ইহা পুরশ্চনিলিখিত একটা | 
(ক্র নহে। এই কল্পনার স্বপক্ষে অন্যান্য আরও : 
]. নক কথা মনে-আইস্টে তিনি. বোধ হয় এক-: 
| অন পুরুষ ছিলেন কারণ তাহার উপাধি খক্র 

কাছিনীদ্বারাও অনেকটা বুৰ! যায়। ূ 

চারিজন স্ত্রীলোক একটী কুপের ধারে জব 
তুলিতেছিব এমন সময়ে আমীর খক্র বহদূরব্যাপী 
পথন্রমণজনিত তৃষা ও শ্রীস্তি দূরকরণার্থে 
সেথায় মুহূর্তের জন্য থামিলেন এবং তাহাদের | 
নিকট জল পানার্থে চাহিলেন। একজন রমণী 
তাহাকে দেখিয়াই: বুঝিতে পারিল এবং অপর 
সঙ্গিনীদিগকে বন্ত্িল দেখ “ইনি খক্র" অপর 
সন্বিনীরা তখন আোঁহাকে জিজ্ঞাস রুরিল তুমি 
কি যথার্থই সেই খু ধাহার স্ততিগান সকলেই || 
করিতেছে এবং; বাহার হ্েয়ালি পহেলি | 

রতৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য যৌক সকল-_ মুকার- 

নিয়া অনামনিয়! সমূহ সকলে আওড়াইতেছে। 
খক্র উত্তরে কহিলেন “হ1”। তখন লবন! | 
গণের মন তাহার-নিকট কিছু জানিরার জন্য 

ব্যাকুল হুইয়! উঠিল--স্থবিধা পাইয়াছে ছাড়িবে 

| কেন-_-ছড়াপ্রিয়। কামিনীগণ তাহার নিকটে ছড়া 

আদায় করিবার জন্য বিশেষরপ প্রয়াস পাইল। 
কেহ বলিল “আমাকে ক্ষীরের বিষয় কিছু বল” ৃ  
কেহ বলিল “আমাকে চর্কার সম্বন্ধে কিছু বল” 

কেহ [বলিল “আমাকে ঢোলের বিষয় কিছু বল” 

কেহ বলিল “আমাকে কুকুরের বিষয় কিছু বল”) 

তহ্তরে প্রথমে তিনি কিছুই বলিলেন না, শুদ্ধ 
তাহার তৃষ্াতুরত! জানাইয়া কেবল জল ভিক্ষা 
করিতে লাঁগিবেন। ছড়াতৃষ্ণাীকুল৷ কামিনীগণ 
ছড়াভাবে তাঁহার, শি্াস পরিহার রিও 

মের বিষয় ভিনি কিছু না বিনে তাহা 

নি হার - করিবে ১1 | 



আোপালনায়ক ও আমীর খত 

্ গাজা খক্র কি করেন, রমণীগণের মন 
ক্লাখিতেই--হুইল কবি মানুষ রসক্ঞ জন তাহাদের 
তীব্রমধুর অঙ্থরোধ অগ্রাহথ করিতে পারিলেন 
্লা। তাহা আদেশে ন্যায় খর উপর কার্য 
করিল। ..- 

ভুবন বিজী জানি রমনীর দাদ, 
মধুর আবেশ বলে 

তাহার আদেশ চলে 

সে আদেশ শিরোধার্ধ্য মন অভিরাম” | 
তিনি তাহাদের মধুর আদেশ শিরোধীর্ঘ্য, 

করিয়া তাহাদের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য 
পৃথকভাবে চারিজনকে উত্তর না দিয়া একটা 
| ছড়া ক্রুত রচনা করিয়া একবারে এক টিলে 
 চারিপাখী মারিলেন, এককালে চারিজনের উত্তর 
প্রদান কিলেন। তিনি অনমেল অর্থাৎ অমিত 
ক্ষরসম ছদো বলিগেন। 

চর্কা দিয়া জালা 

আয়া কুত্তা! খা গিয 

তু বইঠ ঢোল বাজা 
আব পানি পিলা। 

এ ছড়ায় তেমন রস কস নাই কিঞ্চিং 
প্রছ্থেলিকা পূর্ণ ভাব থাকিলেও তেমন মাধুর্য 
নাই তথাচ ভৃষীয় নীরসকণ্ঠ খক্র কি করেন, 
জলের জন্য উপস্থিতষত শ্রকটা চলনসই 
হেয়ালি-গোৌচের-প্লোক তাঁহাকে আপাতিত রমণী- 
.গণের তুষ্টিবিধানেয় লিমিত্ব বির করিয়া দি- 

& 

:তেই হইল।' তিনি ইচ্ছা করিলে আরও ইহাপেক্ষা | _-খক ৰ শেষরূপ 
ভাল ছড়া রচনা করিয়া দিতে পাক্সিতেন কিন্ত 

৯৮০ এসিপাসা 'তাহা! খুব স্ভব করিতে 

১৬৫ |. 

দিল না। তিনি পিপাসা! ও রমণীগণের | 
(যাঁচঞায় আর্ত হই! একবামৈ চারজনের জন্ | 
রূপ একটা শ্লেষ প্লোক সন্বর তৈয়ারি করিয়া | 
উত্তর দিলেন। পৃথগভাবে উত্তর দিতে আর সক্ষষ | 
হইলেন ন|। তিনি যে তখন কিরূপ পিপাসাতুর | 

| হুুয়া ছিলেন তাহ! এ শ্লোকই সপ্রমাণিত করি-: 

তেছে। গ্লোকটা একরূপ যেন “যেন তেন | 
প্রকারেণ'” রচন! করিয়াই সর্বশেষে “আব পানি | 
পিলা” এই কথাটার দ্বার! শ্লোকটার সমাণ্ডি 
না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।--এমনি 
তাহার তৃষ্ণাতুরত৷ হইয়াছিল। . 

ূর্বব প্রস্তাবে আমরা তাহার প্রকৃতির 
সম্বন্ধে যাহ! কিছু বলিয়া আসিয়াছি এ শ্লোকটাও | 
যেন তাহার সপক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে--তাহার | 
সমর্থন করিতেছে। তাঁহার একই প্রকারের | 

স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় দীপ্যমান হুইয়াছে। | 
যাহার যাহ! প্রর্কত দ্বভাব,তাহ! যাইবে কোথায় 
"ভাবে সৃর্ধি, রর্ততে।* যে স্বভাবের বলে ক্র | 
ছর্জন নায়ক গৌপালকে দমন করিয়া! কৌশলে | 
দিশ্লীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন সেই ত্বভাবের বলেই | 
তিনি তীহার হর্দয় তৃষা 'দষন- করিয়া | 
কৌশলে রমণীগণের তুষ্টিবিধান করিয়া! ছিলেন৷ | 

খক্রর স্বভাবে চাতুর্ের সঙ্গে সঙ দেখিতে | 
পাই বেন কিছু সংযম ছিল কিন্তু গোপালের | 
স্বভাবে পাডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই | 



্ু পর ই? পর রাহা চড় 

হিলাতীগাছ_সে ও মহ সী দাখ নোঙকা- 

| ই ঈবং হেলিতে ও ছুলিতে ছিল-__তার পরে 
] পরফ-.রকের মাবখানে ভিতরে যাইবার পথ-. 
নু ই পাশের কাচ টাকা জানালার ভিতরে ফাঁ- 
[| সেক্স মত বড় বড় পেটওলা, লাল-নীল জল পোরা 
|ক ্ ঃ বোতণের গাশে আলো অলিতেছিল-_ 

| কহির ফরা ঝৌলান, গোল গোল, ফুলা ফুলা, 
| ফাগ ফাঁপা, ছই পাশে ছুই খান লাল সধূজ 
| কাচ বাগান মত্ত একটা জষ্ঠনের ভিতর সেইয়প 
8 আর একটা -আলো! দাউ দাউ করিয়া অপিয়া 
0 পথের + লোকদের .আপনাদের সৌন্দর্য আর 
টু সাধার দেখা ইতেছ্টিল__তার পর ঘরের ভিতরে 
| শীর্সিকেল বৃক্ষের অংশ বিশেের দ্বারা ম্যাট 
ৃ ৰ বের উপর একটা গোল মারেন নিল 

সক গুলাই; চক্চকেপ্সতাহার কোনটা. গুড়ি | 
মারিয়া, আড় হইয়া ঠেঙ্ক ছড়াইয়! গুইয়াছিল__ 
আর কোনটা ঘাড় রাঁকাইয়া, মুখ ফাক করিয়া | . 
হণ'করিয়ী, কাহাক্লে গিলিবার জন্য উপর. দিকে 
চাহিয়া দেখিতেঙ্ছিল। উর্ধে,..কড়ির নীচে, 
বারা | 
সেুলা. যেন, দগকে শীকার . করিবার 

জন্যই, একবারের ধারে দেওয়ালের সঙ্গে 
মিলিয়! মিশিয়া শুঁগিয়াছিল। আর চারিদিকে 
অনেকষলা বড় ঝট ঠেলা আলমাররা নানু 
নৃতন, পুরাতন, মলা, ফরসা, ছাপমারা, কাগজ 

মোড়া ওষধের সিঁদি বুকে করিয়া বুক ফুলাহিয়া 
দাড়াইয়াছিল। তবে সেই ন্বাশীকৃত শিশি গুলার 
মধ্যে কতগুলিতে যে ওষধ ছিল, নিন ্ 

দারুণ সনেহ আছে।. 

তাহা যাহাই হউক, আর .একটি কথা বলিতে | 
বাকী আছে। হরর পশ্চাতে, ছিটের পর্দা 
ঢাকা, বসা কাচওয়াল। দরজার ভিতরে, দেওয়াল 
ধারের তাঁকের উপরের ওধধের শিশির সারের [ 

| বীজে সামনের একটা বড় টেবিলের উপর. 
কতকগুলি উষধের শিশি আর “মর্টার মের | 
প্লাস” লইয়া, চোখ ছোট,কান বড়, দত উচু, 

স্ঞিস্ল ঠিক যেন হায় ন্যার, বিঞ্রী, | 
কাকার, কার/কুৎসিত. এক কম্পাউ- | 

রা লা তীর, সং আর খটাং ঘটাং. করিয়া ওঁষধ 

]. ই 'কে প্রকজন আঁচল 8১৯১৬ না, ১৪৫ 
আর সামূনের চিকের ভিতর, 



ও ততো তাস হে সস আস এ ০৯৮ পল এআ 

ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একাৃষ্টে সেই পর্দার দ্বিকে 
চাহিয়া দেখিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে রাস্তার 
এদিকে ওদিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে কোকিল- 

কণ্ঠে বলিতেছিল-_““নী-_নী- নীরু 1” 

কম্পাউগ্ডারের আস্ত গোটা নামটা নীরদ। 

“নীরু” তাহারি একটা অংশ। তবে তাহাকে 
সকলে “তজজহরি' বলিয়া ডাকিত। “আমরাও 

'ভজহরি+ বলিয়াই জানি। 
ভজহরির পিতা গোবিন্দরামের নিবাস * * * 

পুরে। জাতিতে প্রামাণিক। জাতীয় ব্যবসা-, 
তেই গোবিন্দরামের জীবনের প্রথম অংশটা 
কাটিয়া যায়। তাঁর পর, কলিকাতায় কিছুদিন 
কম্পাউগ্ডারি শিক্ষ। করিয়া, দেশে গিয়! চিকিৎসা 

করেন। স্থতরাং চিকিৎসা করাই এখন গোবিন্দ 

রামের পেশা। 

সেকালে আজ কালের মত এতশত ঝঞ্ধীট 

ছিল না । কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে এত 

ভিড় ছিল না। বৎসর বৎসর রাঁশি রাশি ছেলে 

পাঁশ হইত না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ফিরিয়! 
তবে তখন মেডিকেল কলেজের ছেলে যোগাড় 
করিতে হইত। তখন্কার লোকে মেডিকেল 
কলেজকে ভয় করিত। মড়া ছু'ইলে স্নান 
করিত। সহর-মফঃম্বলে এম্ বি, এল্ এম্ এস্ 

ডাক্তারের এত ছড়াছড়ি ছিল ন!। গলির মোড়ে 

মোড়ে ডাক্তারখান! ছিল না। সাইন্ বোর্ড. 
ওয়াল! কষ্খদাস অধিকারীর এত পসার ছিল না। 
তখন ওষধ কিনিতে এঁধটু দূরে যাইতে হইত। 
দেশের ওষধে দেশের ব্যারাম আরাম হইত । 

গোবিন্বরাম সেই সাবেক হাতুড়ে নেটিব 
ডাক্তারের সময়ের লোক। বিশেষতঃ সেই সময়ে 

রা রর 
১৬৭ 

দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বড় বাড়িয়া উঠিয়া- 

_ছিল। বর্ষায় ভালরূপে জলগিকাশ হয় নাই। 
নালা-ন্বমা পরিস্কার ছিল না। হরে , ঘরে | 
ডাক্তার 8 ওষধের দরকার হইয় পড়িয়াছিল'। 

আর গ্রামে অন্য ডাক্তার ছিল না । অনেক দূর 
হইতে ডাক্তার আনিতে হইত. দর্শনী অনেক | 
লাগিত। তাহাঁও আবার সব সময়ে ভাল সুবিধ! 

হইত না। ডাক্তার ঠিক সময়ে মিলিত না। 
পয়সা দিয়া অনেক খোঁদামুদি করিতে হইত। 
গোবিন্দরাম চিফ সেই সময়েই বড় একখানা 

সাইন্বোর্ড টাঙ্গাইয়! দেশে গিয়। চেয়ার পাতিয়! 
বসেন। দেশের অধিকাংশ লোকই গরীব। 
তাঁহার! হাতের কাছে অল্প খরচে ডাক্তার পাইয়া, | 

তাহাকে ফেলিয়। আর দূরে যাইত না। তার 
পর ছুই এক জন আরাম হইলেই, গোবিন্বরামের 
পশার বাড়িতে লাগিল। 

সে অনেক দিনের কথা তখন ভজহরি স্কুলে 

পড়িত। তবে*পড়া শুনা ভাল করিত না। | 

প্রায়ই স্কুল পলাইয়া, মাঠে নরেনের সঙ্কে খেলা | 

করিত; আর হরেণদের বাড়ী গিয়া, তাস ও দাবা 

খেলিত। গোবিন্দরাম সেটা ভান সির | 

করিলেন না। 

প্রথম প্রথম, পুত্র যাহাতে কিছু লেখাপড়া 

শিথিতে পারে, সে বিষয়ে যত্ব করিলেন। তার- 
পর, যখন দেখিলেন যে, সে চেষ্টা করা বৃথা, তখন 

কলিকাতায় কম্পাউগ্ডারী করিয়া» যাহাতে ছু*পয়সা 
উপার্জন করিতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু 

শিখিতেও পারে, সেই জন্য কলিকাতায়.পাঠাইয়৷ 

দিলেন। সেই পর্য্যস্তই ভজহরির কলিকাতায় 

অবস্থিতি 



[১৬৮ এ 

॥ ভজহরি বাসায় থাকে, দিনে ডিস্পেন্সারিতে 
| কম্পাউওারী করেণ তবে তজ্জহরি কিছু বাবু 
| বাণিশু ভূত৷ না হইলে, তাহার পায়ে. €দওয়া হয় 
| নঃ কৌচীন কালাপেড়ে না হইলে; তাহার পর! 

হয় না) আদ্বির সার্টে রূপার বোতাম না 
হইলে, তাহার চলে না; আর কলে-ছঁটা চুলে 
টেরি না হইলে, লোকেন্স সন্তুখে বাহির হইতে 
তাহার কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। এইটাই ভজ- 
হুত্বির দৌয। তা আজকাল ভজহরির বাবুয়ানাটা 

৷ এইরূপ হইয়াই দীড়াইয়া ছিল। 'এক দিন হয় ত 

(কেহ মদের বৌকে আসিয়া বলিল-_“কম্পাউ- 
শারবাবু আজ * * ঘোষেদের বাড়ী আমার 
নিমন্ত্রণ--৮06%61)106 79169 তে )01 করিবার 

জন্য ০1 আসিয়াছে, আমার সঙ্গে ষাইবে না?” 
] গকম্পাউগীর। কেন যাইব না? নিশ্চয়ই। 

097601010, এক আধ দিনঃ একটু আধটু আমোদ 

|| ন। করিলে, কি মানু গ্বাচিতে পারে ? 
_ খাবু। তা চাই বই কি কম্পাউারবাবু। 
বেশ! বেশ! খুসী হ'লাম। 10070] 70ছ.. 

আয় এক দিন হয়ত, থিয়েটার দেখিতে 

| গিম্বাছেণ গিজশ্রমতী”র অভিনয়” -তজহরির বড় 

ভাল লাগিয়াছিল। অভিনয় শেষ হইয়৷ আপি. 
স্বাছে। তখন অশ্রমতী গাহিতে ছিল-_ 
... পপ্রেমের কথা আর বৌলোনা। 

আর বোলো। না, 
আর তুলো না, 

ক্ষমগো সথা-- 

0. ছেড়েছি স্ব বাঁসনা। 

| ভাল থাক, স্থথে থাক হে--আমারে-_ 
রি - দেখা দিও না) দেখ! দিওনা--” 

সমীরণ। 

তখন এসেন্স-মাথা জাম! জোড়ীর মাঝে বসিয়া 
তজহরির মনে হইতে ছিল--বাঁঃ কি রূপ! কি 
সথমিষ্ট গলা! এমুন সহরে থাকিয়াও, এমন কতব- 
গুলা লোক আছে, যাহারা একবারও আয়া! 

এ রূপ চোখে দেখিয়া যাঁয় না; এমন সৌনর্য্যের 
মর্যযাদা বুঝে না! তাহাদের কি চোখ! তাহার! | 
কি'বোকাঁ! কি গাধা! আর পাড়ীগীয়ের লোক 
গুলার ত কথাই নাই! তাহার! মূর্খ--পণ্ড! | 
থিয়েটার বাইনাচ তাহাদের স্বপ্রের জিনিষ | 
তাহধরা বুঝিবে কি! ! 

মূহুর্তের মধ্যে ভ্জহরির মনে অনেকগুলা কথা 
আসিয়া! পড়িল। : তার পর, সে দিন বাসায় 

ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল! 

সঃ ক শি ১ 

আজকাল পড়া শুনার ভাবও প্ররূপ হইয়া- 
ছিল। এক দিন, ডাক্তারবাবু হয় ত, কথায় 
কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন--“ভ্জু! 17%121000 টা 

কি জান?” 
ভজ। নাম শুনিয়াছি বটে। 

ডাঁক্তারবাবু। উহীর 195০ কৃত ? 

ভজ। জানি ন|। রি 

ডাক্তারবাবু। উহার 784০ কি ? 

ভজ। জানি না। 

ডাক্তারবাবু। তোমার 118511)79007095 তে 

- | আছে? 

ভজ। জানি না। 

ডাক্তারবাবু। কিছুইস্জান না, তবে 0:৫৪. 
, | 00900 10909 0]) করিবে কেমন করিয়! 9. 

৪ ও £ঃ ইজ. 

ভজহরি নীরব। 



রগ পাস 

এক দিন, একখানা প্রিক্ষিপ্জিন্ গাদা | 

20036, 

61 অক্োেছ ৫9001 10109. 
71310180109 86৮ আছ 

| 810011720101809020, 8110, 
1152, ১01], 8117) 

]100006 20050)4101 81৬ 
[10 30010 & 02581 

90006 20186 
£0১08 8 11710 

40106 1700 800. 0911. * 

4 20--9---0-- ৩.1). হি । 

ওঁষধ তৈয়ারি হইতেছে। ডাক্তার বানু বলি- 

লেন ভু, ওটা কি ?” 

ভজ। ]10011120. 

ডাক্তার বাবু। কি ॥1001990 'আছে ? 

ভজ। 11777082207771069, 

ডাক্তার বাবু। 

কি করিয়া করিতে হয় জান? [১1017120107 টা 

কি বলদেখি? 

ভঙজ। কেন? 40807 আর জল! 

ডাক্তার বাবু। (আশ্চর্য্য হইয়! ) ওঃ ! সবই 

যে ভুলিয়! গিয়াছ ! বই লইয়া আইস। 

ভজ। (বই লইয়!) হ্্যা_স্থ্যা, ট্যাগাকাস্থ 

ূর্ণ ৬০ গ্রেণ, স্ফুটিত পরিক্কত জল ১০ আউন্স, 

আর শোধিত সুরা ২ ডীম। 

ডাক্তার 'বাবু। এইবার ঠিক হ্ইয়াছে। 

আচ্ছা বল দেখি_-এটা কিসের ওষুধ । 

. ভজহরি | (ই! করিয়া ) জরের_- 

ডাক্তার বাবু। কোন্টা অরের ওষুধ 
দেখলে? (91701110087 507108515 এর ওষুধ 

গ্নও বুঝলে না!--ছিঃ!! 

ট18011800 70000211 009 

বাবু। ঃ ১৩৯ 

ভজহরি চুপ্। 

রঃ ৫ ১ এ সঃ | 

গোবির্দরাম প্রথমে ভজহরির যখন যাকিছু | .- 
খরচের দ্বরকার হইত, টাঁকা পাঠাইতেন। এখন 
সেট! বড় একটা আর পাঠান না। যা, না হইলে 
নয়, তাই শুধু পাঠান। কেননা, ছুই এক বার 
নাকি তাহার কাণে গিয়াছিল যে, তজহরি বই 
কেনা ইত্যাদির নাম করিয়া মধ্যে, মধ্যে তাহার 
নিকট হইতে যে টাক! লইত, তাহাতে 'নিজের 
বাজে খরচ করিত। আর কলিকাতা মহর। 

বাবুর দেশ! এখানে থাকিয়া ভজহরি বুঝিয়া, 

স্ুঝিয়া, গুছাইয়! অল্পের ভিতর চলে- ইহাই: 
তাহার আন্তরিক ইচ্ছ।। 

স্বজ্জানে বোধ হয়,কেহ কোন পাঁপবার্ধ্য করে 

না--অথবা যখন করে; তখন তাহার জ্ঞান থাকে 

না--নিজেকে নিজে যামলাইতে পারে না। ভজ- 
হরিরও এই রূপ হইয়াছিল। যখন- প্রথমে 

কলিকাতায় অুঁসে, তখন ভজহরি মন দিয়! পড়া | 
শুনা করিত, এক পয়সাও বাজে খরচ করিত না, | 

বাপের পয়সাকে পয়সা বলিয়া মনে করিত । 

কিস্ত কলিকাত| মহর! বড় বড় বাড়ী। রাত্রে 
গ্যাসের আলো। পথের ছু ধারেই বেশ্যা--বার 
দিয়, কাতারে দীড়াইয়া। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে |. 
উৎসাহই দিয় থাকেন - ব্যবসায়ী--বণিক-- | 
পয়সার দাম। পয়সা পাইলে তাঁহার! না করিতে | 
পারেন এমন-্কার্ধ্যই নাই। ভঙ্গহরি সামলাইতে || 

পারিল না। ক্রমে দেশের মাঠের ধারের আটচালার | 
কথা ভুলিয়। যাইতে লাগিল । কাদা-মাঁধা মেজের | 
উপর দিয়া শুধু পায়ে চল! ফেরা করা, ঘরের | 

কোণে মাটির পিলস্থজের উপর সেই মিট্মিট | 



] ১৭০ 
চে 

|| রাত্রে, আটচালা ফুড়ে ঘরের ভিতর টদ্টস্ করিয়া 
| বৃষ্টির জল পড়ার কথা,আজ্ কাল ভজ্হরির বড় 
একটা আর মনে হইত না | | 

তবে দেশের সেই ঘরের কথা ভুলিবাঁর আরও 
বিশের্ধ কারণ ছিল। এখন ভঙ্জহরির বয়স 
হইয়াছিল । নবীন যৌবনের সঙ্গে নবীন গৌঁফের 
রেখা ফুটিয়! উঠিয়াছিল। আর সম্মুখের চিকের 

ভিতরের নাকে-নোলক-পর! টুক্টুকে সেই ফরসা- 
পানা মুখখানা দেখিলে তজহ্ক্িন মন কীপিয়! 
উঠিত। মনে হইত--সে যদি প্র মুখখানা আর 
এ হাসিটুকু পায়, তাহা হইলে, মে এ জগতে 

] আর কিছু চায় না--তাহার যা কিছু আছে- 
এমন কি, তাহার নিক্দের জীবন "পর্যন্তও পরি- 
ত্যাগ করিতে, সে কোনও মতে কুষ্ঠিত নহে। 

ম্েদিন সন্ধ্যার পর, তজহরির কিছু কাজ 
পড়িয়াছিল। কারধ্যগতরিকে চিকের দিকে এক 
বারও, নজর ফেলিতে পারে নাইু। তার পর 

| আবার যখন সেই কোকিল- কণ্ঠের কুহস্বর জোর 
করিয়া আপিয়া, তাহার কাণের ভিতরে ঢুকিয়৷ 

| গড়িয়া ধাক! মারিল, তখন তাহার মনটা কেমন 
করিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া আসিল, মনে করিল. 

টার মধ্যে কোন্ট। আগে? . 

|] সে দিন কলেরার প্রিক্ষিপদনে আরমেনিক, 
| (নিসা 3188) প্ৌফেন্থামূ, (017)06. 

(8০ 87৭7০000100) মাত্রার.কিছু তার- 
[ত্ম্য হইগ্াছিল কি না। বলিতে পারি না, অথবা! 
পেইন ডিন্পেন্নাতির কোন ছুর্নাম ব| ভগ্র- 

করিয়া আলে| জলা, আর'বর্ধাকালের অন্ধকার 

| বধ তৈয়ারি করা আর দেই মুখখানা এই ছুই- 

50.০08900) বা হাইছ্রেপিরানিক, এপিডের 

সমীরণ। 

হরিকে লইয়া কোন টানা-হেচড়। হইয়াছিল রি [ও 
না, তাহারও কোন সন্ধান পাই নাই, কিস্তু ভজ- 
হরি যে ভাবে সেই গ্রিশ্রিপসন্ খানি প্রস্তত 
করিয়া, বাহিরে আসিয়া একেবারে চিকের দিকে ॥ 

চাহিয় হাসিয়া ফেলিল, তাহা হিসি মনে বড় 
ভয় হয়। 

ডি্পেক্মারির সন্ুথে এক বেশ্যা ছিল। কেন | 
ছিল বলিতে পারি না। কিরূপেই ব! ছিল, 
তাহাই বা কে জানে? তখনকার কালে এত 
বেশ্য। ছিল না। ছেলে পুলে অল্প বয়সে খারাপ 

হইত না। তখন ভদ্র লোকগণ স্বচ্ছন্দে পথ | 
চলিতে পারিতেন।: স্ুথে নিদ্রা যাইতে পারি- 

তেন। মনের স্থখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করি-: 

তেন। স্বামী স্ত্রীকে ভাপ বাসিত। স্ত্রী স্বামীকে 
ভক্তি করিত। তথন সংসারে এত কচ্কচি- 

ঝগড়া! ছিল না» এত বিবাঁদ বিসম্বাদ ছিল না, এত 
মনের অসন্তষ্টি বা গরমিল ছিল .না। আর এত 

পাপ কাধ্য ছিল না-_-এত ভ্রণহত্যা ছিল না 
এত জীবহত্যা ছিল না-এত আত্মহত্যা ছিল 

না। কিন্ত আজকালকার পে দিন নাই। তিন- |- 
কড়ি পালের ফাসির পর, একবার বেশ্যাপ্িগকে 

প্রকাশ্য স্থান হইতে তুলিয়া দেওয়৷ হইয়াছিল, 
কিন্তু এখন আর তুলিয়। দেওয়! হয় না। প্রকাশ্য 
স্থান গুলিতেই বেশ্যাদিগের অধিক আবিপত্য। 
যে দিকে চাও, দেই দিকেই বেশ্য।। বেশাই 
বুঝি সহরের একুটা শোভা। 

তা যাই হকৃ, ডিম্পেন্গারির সম্মুখে এক 
বেশ্যা ছিল। দে ভজহরির সেই চেরা সি'তি 
সেই কামিজ, সেই কালাপেড়ে কাপড়, আর | 

বার্ণিশ জুতার দিকে চাহিয়! . চাহিয়া হায়! | 



ফেলিত। ভজহরিও তাহার সেই ভাসা-ভাস! 
চোখ, সেই চাহবি, সেই নোলক-নাকে-মুখ, সেই 
হাসি, সেই হাবভাব না দেখি থাকিতে পারিত 

(না। . কোথায় দেশের কুঁড়ে, কোথায় কোঠা, 
| কোথায় একটা পিলনুজের উপর মিটুমিটে আলো 

| আর কোথায় গ্যাস, কোথায় দেশের কাল কাল 
বিশ্রী মেয়েগুল! আর কোথায় টক্টকে ফরগী, 

» পরীর মত চেহারা--ভজহরির মন গলিয়া গেল। 
মনে করিল, এ পরীকে কি একেবারে পাওয়া 

যায়না? " , 
_. ছইদিন গেল। চারিদিন গেল। একমাস 
গেব। ছুইমান গেল। ভজ্হরির কিছুই 'তাঁল 
লাগিল ন!। কার্ষ্য মন লাগিল না। সেই ঘর, 
দেই চিক ঢাক। বারেন্দা, সেই ঘরের ভিতরের 
ছবি, সেই সাজ সরঞ্জাম, সেই বিছানা, সেই হাসি 
হালি মুখখানি, সেই চাহনি সদ! সর্কদাই ভজহরির 
মনে বিধিতে লাগিল। এক দওও তাহাঁকে চোখের 

আড়াশ করিতে কষ্টবোধ হইতে লাগিল । 
তারপর যখন ভালবাঁস৷ ব্যড়িল, তখন ভজ- 

হরি আর একটা নৃতন বিষয়ের অভাব বুঝিতে 
পারিল। সে টাক চায়, নৃতন নূতন জিনিষ চায়, 
কিন্ত ভ্জহরির বেশী টাক। নাই, রোজ রোজ 
নৃতন নূতন জিনিষ দিবার ক্ষমতা! নাই,. ভজহরির 
উপায় অল্প। তখন ভজহ্রির মনে কতরকমই 
কল্পন! হইতে লাগ্িন্প। একবার মনে করিল” 
তাহাকে আর দেখিবে না, তাহার*্দিকে আর 

চাহিবে না, আপনার গস্তব্যপথে ধীরে ধীরে অগ্র- 

সর হইবে। কিন্তু পারিল না । দিনৈর পর দিন 
গেল। তাহাকে ভুলিতে পারিল না। কেমন 
 করিষ্ঞ্তাহাকে ভুলিবে ? 

বাবু। 

' তেছে। ভজহরি তাই দেখিতেছে। রাস্তায় আর | 

১৭১ || 

সে দিন সন্ধ্যার সময়, কতরকম কথাই ভঙ্- | 
হরির মনে হইতে লাগিল। ডিস্পেন্সারির 
কম্পাউওারি-করা, পরের চাকরী, অল্প মাহিনা। | 
একদও্ঙ কোথাও যাবার যে! নাই, ঘরের সাম্- | 

নের লোকের সঙ্গে একবার মন খুলিয়া হাসিয়া ূ 

ফেকথ! কহিবে-_-তাহারও সাবকাশ নাই, দূর | 
ছাই, এমন পরের চাকরী আর করিবে না, | 
তাহাকে লইয়। দেশে গিয়া ডাক্তারি করিবে, | 
ডিস্পেন্সারি করিবে, এখান হইতে ওধধ কিনিয়া | 
লইয়া যাইবে, আলমায়রা কিনিয়া সাঁজাইবে, | 
টেবিল কিনিবে, চেয়ার পাতিয়৷ বসিবে, দেশের 

কাল কাল, বিশ্রী মেয়ে গুলাকে সহরের পরীর | 
মত চেহার! খান! ভাল করিয়৷ দেখাইবে--কত 
কথাই মনে হইতে লাগিল! সে দিন তজহরি 
একটা! মতলব ঠাওরাইন্না। 

রর রও তঁ পা 

একদিন দুপুর বেলা, ডাক্তার বাহির হইতে | 
আসিয়া, মোনার ঘড়ি ও চেন খুলিয়া, ভুলিয়া | 
টেবিলের উপরে রাখিয়া! চলিয়া গিয়াছেন। ভজ- | 
হরি বাহিরে বেঞ্চের উপর বসিয়৷ আছে। সাম্ | 
নের ফুটপাতের উপর ছায়ায় ছেঁড়া! মাহুর বিছা" 
ইয়। কাহার! তাস খেলিতেছে। কাগজ ধরি |. 
তেছে। ছক, পাঞ্জা ধরিতেছে, আবার উঠিয়া! | 
যাইতেছে । বকাবকি হইতেছে। চটাচটি হুই- |. 

কেহ নাই। এক এক জন মাঝে মাঝে ছাতা।| 
মাথায় দিয়া আসিতেছে, যাইতেছে । গরুগুল! | 
অতিক্টে বোঝাই ক্র! গাড়ীগুল! টানিয়া লইয়। |. 
যাইতেছে। ক্যাচ, কৌচ, শব হইতেছে । হঠাৎ | 
ভজহরির মনে হইল, এই সোনার ঘড়ি ও চেন . 



১৭২ 

| ছড়া হইলে, কি তাহার ডিম্পেন্দারির খরচ 
(কুলায় না? “সোর্নার ঘড়ি ও চেন যদ্দি দুইশত 
টাকাও হয়, শ দেড়েক টাকার ওষধ, আঁর বাকী 
পঞ্চাশ টাঁকার ফার্ণিচার-_দ্রইট। আলমাক্সরা, এক- 
খান! টেবিল, একটু| চেয়ার, আর খান ছুই বেঞ্চ 
বইত নয়, ত। যথেষ্ট হইবে। দেশে, এত টাকণরর 
জিনিষই বা কার কাছে আছে! আর এত 
লোকে, দেশে গিয়া! ডাক্তার-খানা করিতেছে, 

' তাহারা কি এতই বুদ্ধিমান? সে দিন বুঝি 

শুনিতেছিলাম, * * স্থানে ক'তকৃগুল! জিনিষ 
বিক্রী আছে। তা__ : 

| ছইট। ছয় ফিটে আলমায়রা না হয়, ও টাক1। 
একখানা টেবিল *** ১ 5১০৯১ 

একখান! চেয়ার **৮* *৮: ৯ ৩ 
(আর ছুইখানা বেঞিও ন! হুয় জোর ৩২ », 

এইত হইল মেটি *** ***” *** ৩৬২ টাকা 
এর বেশীতআঁরনয়! তাহা হইলেও ত 

১৪২ টাক! বাকী থাকে। বশ! একসেই 

ক্যাথিটারও (089৮) না হয় দাতার 
যাইবে ! 

-. ভজ্হরি ঘড়ি ও চেন তুলিয়া রাখিন | তার- 

| করিয়া মন্ত এক খানা কাগজে ওষধের লিষ্ট (499 
| প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। তিনটার -পর 
| লিষ্ট শেষ হইলে বড়বাঁজারে * * এর 
ঘর ও দিয়া'আদিল। 
0... সেইদিন বৈকাল বেলা, সেই চিক ঢাকা 
.]. ঘরের ভিতরে একখান! চিঠি পড়িাছিল। ৷ লেখা 

সপ সপ পাপ আপ তে সপ ০ হর মহ পপ আপস 

রর কেটি মেডিকা! (818(611% 01618) বাহির 

____ ইঁ ্া্াার্লা্ারাা ডন 

শপ "২০০৮ তারা 

| “আজ বড় তাড়৷ তাড়ি। সব কথা ূ 

বুরিয়| হৃবিয়া বলিবার সময় নাই। মোট কথা | 
জানিয়া রাখ কাল হইতে এখানে আমি আর | 
কাজ করিব না। দেশে গিয়া ভাক্তার-খান! করিব | 
মনে করিয়াছি। তা সব প্রস্তত। এখন কেবল | 
তোমারই অপেক্ষা | তুমি প্রস্তত হইলেই হয়। |. 
"তোমার মাথার অন্থথের অন্ত, তিন সিসি 

'কুস্তলবৃয্য” তৈল কিনিয়াছি । এক সিসি পাঠ" | 
ইয়৷ দিলাম। ব্যক্)ঃ করিও |. আশ| করি" | ' 

এবার তোমার মানার অন্ুখ সারিয়। যাইবে । | 
“কাল যাইন। ঠিক হইয়। থাকিও। | 

পু$-.'য| বলিলাম, ভূলিও না। আরযা যা | 
চাই, শীঘ্র লিখিয়া। গিনি |. «তোমারই-*. 

“লীর১- 

সর ওরফে -স্রবালা “কুস্তলবৃষ্য” তৈনটি 
যত করিয়। কুলুঙ্গির ভিতর তুলিয়া বাখিয়াছিল, | 
কাপড় কাচিয়া আসিয়া একটু মাথায় দিল, | 
তেলের গন্ধট! একবার কামিনী দিদিকে শু'কা- | 
ইল, তার পর ছাদের উপরের টবে রজনীগন্ধা 
ফু ফুটিরাছিল, তুষ্ধিয়া খোঁপায় দিল, শেষ ঠোঁট | 
রাঙ্ন। করিয়া, বাহিরে বারেন্দায় আসিয়া বসিল। | 

পাচটার সময়, ডাক্তার বাবু কাপড় ছাড়িবার | 
সময়, ঘড়ি পাইলেন না । কোথায় রাখিয়াছিলেন 
মনে নাই। কি হইবে ? অনেক খুজিলেন। ভজ- | 

হুরিকে বলিলেন। ভজহূরি: কিছুই বলিল না। | 

কত করিয়া, মাখার ঘাম-পায়ে ফেলিয়া, তবে |. 
এক টাকা! উপায় করিতে হয়, আর একেবারে | 
এত;টাকা। লোকসান! ডাক্তার বাবুর মন খারাপ | 

হইয়। গেল। শীঘ্র শীঘ্র কা সারিয়৷ আসিয়া, | 
একটু জল খাইয়া শুইয়! পড়িলেন।. * *. | 



রাত্রে তজহরি স্বপ্ন দেখিল-_-ধেন মে কোথা 
কি একটা অজান! জায়গার গিয়া পড়িয়াছে 
কেহ কোথা নাই, কেবল হু হক্লুরিয়া ঝড় আর 

চড় চড় করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আর কোথা 
যাইবে কিছুই ঠিক করিতে ন! পারিয়া সে চারি- 

দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তাঁর পর, অন্নেক 

দুরে, একটা কুঁড়ের ভিতর একটা মিটুমিটে 
| আলো দেখিতে পাইল। প্রথমে সে মনে করিল, 

ঞ কুঁড়েতেই যায়। কিন্তু মন উঠিল না। অনেক 

| দিকে ছুটিয়া গিয়া ভুড়ীকে ধরিতে গেল । কিন্ত 
পাঁরিবে কেন? খাঁনিক দূর গিয়াই হোঁচট খাইয়া 

| গড়িয়া গেল। পায়ে আধাত লাগিল। গো গো 

করিতে লাগির্লী চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও 

দেখিতে পাইল না। ভয়ে কীদিয়া ফেলিল। তার 

পর, যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিল, মাথার 

(ভিতরটা তখনও কেমন ধড়াস্ ধড়াঁস্ করিতেছে। 

| “ভজহরি তাহার জীবনে,'আর কখনও স্বপ্ন 
উরস গার রনযারদারি 

(পড়িল রঃ 

মি ্ ঈ ঞ 

নি নদোটি না নিব 
গাড়ী ধর্মৃতিলা মেসার্শ মুর কোম্পানীর দোকান 

হইতে বড়বাজার অভিমুখে যাইতেছিল। গীর্ডীর 
৷ ভিতর ডাক্তার -এখন আর ক্ুম্পাউণ্ডার নয়_ 

৷ ভজহরি আর সুরবাঁলা বা স্ুরস্থন্দরী বসিয়া 

: মমুখে একটা! মুর কোম্পানীর ছাঁপমারা বাষ্য+€বাঁধ 

(হয় পোষাকের ভজহবির পায়ে এখন ডসনের 

বাকু। 

| দূরে জোরে একটা জুড়ী ছুটিয়। যাইতেছিল, সেই, 

বালিশ, বিছান! সব ভিজিয়া গিয়াছে, আর বুকের . 

কুট, পপরীণে পেন্টুলুন, গায়ে মস্ত কোট, মাথায় 

তি 

টূপি, খুখে হেভেনা ছক্টু হাতে একগাঁছা 

ছড়ি। সুরসু্দরীও এখন আর 'সৈ স্থুরস্ুন্দরী |. 

ছিল না ভাহর পায়ে লেডিজ-, গায়ে ঠাউন, | 
মাথায় 'লেডিজ ক্যাপ্। 

তাযাক্। গাড়ীখানা ক্রমে পুরাণ চীনা- 

বাজার দিয়া * * ' বড়বাজারে গিয়া 
পৌঁছিল। প্রাথ রাখ করিয়া ভজহরিও গাড়ী 
হইতে* নামিয়া পড়িল। সেখানে প্যাক করা 
দেবদারুকাঠের বড় বন ছুইটা বাক্স ছিল। তজ-. 
হরি গাড়োয়ানাকে বাক্স ছুইটি গাড়ীর উপর 
তুলিয়া লইতে বলিয়া সমুখে বিল । 
- তখনও গাড়ী চলে নাই। বাক্স গাভীর 
উপর উঠে নাই। আর একখানা গাড়ী গি্না 

গাড়ীয় পাঁশে দীড়াইল। একজন বাবু একটা! 

সোনার ঘড়ি ও একছড়া সোনার চেন লইয়৷ | 
গাড়ী হইতে নামিফ্পেন। ভজহরি তাহাকে | 
দেখিয়! ঘাড় ঠেট করিল। আর চাহিতে পারিল 

মা। মুখ শুকিতে লাগিল। তারপর কোট 
পেন্ট্রলুন টুপি পরা আর একজন বাবু 368179৪- 

০1১০ হাতে করিয়া নামিলেম। ভজহরি আড় 

ভাঁবৈ দেখিয়া তীহাকে চিনিতে পারিল। তিনি 
ভজহরির মনিব--ডাক্তার। তাহাকে দেখিয়া দ্জ- 

হরি আরও ঘাড়.হেঁট করিল । নিশ্বাস ফেলিতেও 
তাহার লজ্জ। বোধ হইতে লাগিল। 

ডাক্তার বাবু ভজহরির দিকে চাহিয়া! হাসিতে 

হাসিতে বলিলেন--''ভজগ্রি এখানে এমন 

করিয়৷ বসিয়া কেন?” তজহরি উত্তর করিল না। 

ডাক্তার বাবু আবার, বলিলেন--ভজহরি তথাপি 

নীরব। তাহার চোখের কোঁণ দিয়! জল গড়াইয়া 

পড়িরা। | 



7] ১৭৪ 

॥ বড়বাজারের রাস্তা । অনেক লোক জমিয়া 

| গিয়াছিল। অবশপার্শের দোঁকান হইতে অনেকে 
| তামাসা দেখিবার জন্ত আসিয়া দড়াইল।.গোল 
| ক্রমেই বাড়িতে লাগ্সিল। + 
| যিনি ডাক্তার বাবুর সহিত দোকানে আসিয়া- 

| ছিলেন, তিনি ডাক্তার-বাবুর বন্ধু-_-শুধু বন্ধুইও! 
1 কেন, অনেকটা অনুগৃহীত-:বিশেষ কৃতজ্ঞতা! 
পাশে ত্বীবন্ধ। অনেক দিন হইল, একবার ন্ভাক্তার 
বাবুর অনুগ্রহে ও চিকিৎসার গুণে তাহার প্রাণ 

| রক্ষা হয়) তার পত় আবার একদিন, সেও বড় 

বেশী দিনের কথা নয়, রাত্রে তাহার কচি 

| ছেলেটির ভেদবমি হুইয়! মার! "যাবার উপক্রম 
| হইলে,ডাক্তারবাবু চিকিৎস! করিয়! তাহার প্রাণ 
| রক্ষা করেন। এ "পর্য্যন্ত তিনি এই উপকারের 
| কিছুমাত্রও প্রতিদান করিতে সক্ষম হয়েন নাই। 
| তাহার অবস্থাও তদ্রপ ছিল না। তবে শরীর 

] দ্বারা যতটুকু পারেন, ডাক্তার বাবুর উপকার 
] করিতে সদা সর্বদ। প্রস্তুত ছি'লৈন। আজকাল 
| তিনি ঘড়ির কাজ করিতেন । সুতরাং ডাক্তার 
| বাবুর ওয়াচ ও ক্লক অয়েল করিবার ভার তাহার 

| উপর পড়িয়াছিল। তিনিও আনন্দে তাহ! গ্রহণ 

করিয়া।ছিবেন। 
তাহার এক ভাই বন্ধকীর কাজ করিতেন। 

| আজ সকালে ষখন ভজহরি ঘড়ি ও চেন বন্ধক 
রাখিয়া টাঁক। লইয়া ফিরিতেছিল, তখন তিনি 

| ভজহরিকে দেখিয়া ছিবেন কিন্ত গাহস করিয়! 
কিছু বলিতে পারেন নাই। পরে ঘড়ি ও চেন 

দেখিয়। চিনিতে পাঁরেন এবং ইহার ভিতর সন্ত 
| একট৷ রহস্ত আছে মনে করিয়া, ঘড়ি ও চেন 

লইয়া ঢু ডাক্তার বাবুর নিকট গমন করেন। 

সমীরণ | 

ডাক্তার বাবু দেখিলে সব সন্দেহ মিটিয় যায়। 

তার. পর, সন্ধান পাইয়৷ বরাবর বড়বাঁজারে 
আসিয়! উপস্থিত হন। 

ভজহরি তখনও নীরবে সেই ভাবে বসিয়া; 
ছিল। ডাক্তার বাবু আর একবার ভজহরির | 

দিকে চাহিয়া জিন্তাদা করিলেন -“ভজহরি, 
এ ঘড়ি” ও চেন কার ?” ভজহরি কথা 

কহিল না। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়! 

পড়িল। রঃ 
* ডাক্তার বাবু ভজহরিকে বরাবরই ভাল 
বাসিতেন। তারপর তজহরির সেই লজ্জা বিনগ্ত্ 
মুখ দেখিয়া তাহার মনে দয়ার. উদ্রেক হইল। 

তিনি আর কিছু বলিলেন না । মনে করিলেন, 
আর না যথেষ্ট হইয়াছে । তিনি সকলকে সবিয়। 

যাইতে বলিলেন । শেষে আপনার ঘড়ি, চেন ও 

ভজহরিকে লইয়। গাড়ীতে উঠ্ঠিলেন। 
গোলযোগ দেখিয়া সুর আগে -গাঁড়ী করিয়া 

বাড়ী চলিয়।: গ্লিয়াছিন। গাড়ীতে তখন মাল 
তুলা হয় নাই? মজা জমিবার মুখেই ভাঙ্গিয়া 
যাওয়াতে. সকলে বিট হইয়া চলিক়্! গেল। 

তজহরি তখনও মুখুঃ তুলিয়া! চাহিতে পারে 
নাই। ঘাঁড় হেট করিয়াই বসিয়৷ ছিল। অনেক | 
বার চোখের জন অসামাল হইয়া পড়িতে ছিল। | 
বড়বাজারের" রাস্তা । ছুধারে কত দোকান) | 
কর্তগ্লোক ; কত গাড়ী; কিন্ত ভজহরির কোন | 
দিকেই দৃষ্টি ছিল 'ন/। | 

ক্রমে গাড়ী গিয়! সেই চিক-ঢাঁক বারেন্দার 
সন্থুঞ্গ থামিল। সুর ভজহক্মির দিকে চাহিয়া 

একটু ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল। ভজহরি ! তুমি না 
দেশে গিয়! ডাক্তার-খানা! করিবে ! আর ঈইরের 
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পরীর মত চেহারাখান! দেশের কাল কাল বিশ | তা, তিমি আর তেমন নাই। তিনি সকল কথা |. 

মেয়ে গুলাকে দেখাইবে! কুহকিনী আশা! | জানিয়াছেন,__তাই পুত্রের উদ্দেশ লন না। 

'তোর অপরিসীম শক্তি! তোর &সংঘর্ষণে কত | পুত্রও,.লক্জায় পিতার নিকট আপনার অবস্থা | 

| লোক ইহসংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া : জানাইত্ে পারে না। কষ্টের অবধি. নাই। 
পথের ভিথারী সাজিয়াছে_তোর করাল নিশ্পে- | বাড়ীওয়ালা বাসাভাড়ার জন্য পীন়্াপীড়ি করিয়া 

[| ষণে কত লোকের হৃদয় চূর্ণ হইয়া ঠয়াছে! | শেষ জিনিসপত্র যা ছিল, বেচিয়া লইয়া, ঘরে | 

তোর মোহ-মন্তে দীক্ষিতণ্যাক্তির আর ইহকাল | চাবি দিয়া দিয়াছে; উপার নাই।- | এখন ভজ- 

*পরঞালের ভয় থাকে না! তোর মোহিনী | হরিকে নিরাশ্রয়ে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে | 

মৃর্তিতে ধিনি বিমোহিত ন! হন? তিনিই ধন্য ! 

আস্তে আন্তে সেই রূপ ঘাড় হেট করিয়াই 

| প্রতি লক্ষ্য নাই__-তাহার' চোখ ছল ছল করিতৈ- 

ছিল রা 

দিয়া বলিলেন--ঞভজহরি, আর কার্দিও না, 

(আমি তোমায় মাপ করিলাম, তবে, 

করিলে নিশ্চয়ই বিরুপ তি না 
ও চক টিনা ২৬ ডু রাধে 

পবা, . সনে «কাল, ডাক্তার 

০৮ তা 

সা নদ বৃ যেনবেঞ্চের উপর বসিয়পড়িল। 
র্ ক ৩ ক . গ ঝা 

| এক মান কাটিয়া গিয়াছে। ভজহরি বাসায় 
বসিয়া আছে। কোনও কার্য জুটাইতে পারে 
নাই। হাতেও কিছু নাই। কষ্টে দিন যাইতেছে। 

কাছে এরূপ কার্ধ্য আর..ক বর হাউ 

758০1 অবিরত চলিতেছে-_-আননস্রোত প্রবাহিত হই- | 

হইতেছে! ভজহরির আর সে শরীর নাই। | 

ডাক্তারবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। ভজইরি * কার্ষ্যর জন্য 'অনেক চেষ্টা করিয়! ফিরিল, কিন্তু 

কেহ কার্য দিল না। সহরের লোকে এখন| 
] নামিল_কোন দিকে দৃষ্টি নাই-_কাহারও ; গরীবের দিকে তাকায় না। এখন জামা-জোড়া | 

ধুতির সম্মান__যাহাদের :উপর লক্ষ্মীর কপ! 
আছে, তাহাদের জন্য 'লোকে..বিনা. আহ্বানেও' ] 

ডাক্তারবাবু ভজহরির বাকী মাহিন! চুকাইয়৷ | খরচ করিতে রাজি, কিন্তু গরিবের সহস্র চীৎ- 
কারেও লোকের চৈতগ্ন্য হয় না। পথের পাশে। 

“খের বুুক্ষিত জন যাতনায় ছটফট করিতেছে, পার্থেই, | 

বড় বাড়ীতে-_আনন্দ-কোলাহল, প্রেমারা মদ্য | 

'ক্লাছে_-অজ্ঞানে বিভোর বাবু ধনের অপব্যয় 

সাধনে তৎপর, ঢুলু চুলু আখিততে কেবল 

কেয়াবাৎ্, বাহবাঁর ছড়া! আওড়াইতেছেন 4 ই 

| বরা! এ বীভৎস দৃশ্য কি তুই চিরকাল দেখিবি? ূ 
“দিন যাইতেছে । যা ছিল গধ হইয়া গিয়াছে 
জাম৷ কাপড়ও কিছু নাই যে, তাহ! দ্বারাছুই এক 

দিনেরখরচ টলিবে। জুতা ছি'ড়িয়া গিয়াছে। 
তবুও কার্য্য জুটে না।” কোথায় যাইবে? কে 
দিনে? কিরূপে খরঢ চলিবে ? এ 

ভজহরির হৃদয় অন্তাপে দগ্ধ হইতেছে? 
খরচস্আঁর 'কুলায় না। এক মাত্র ভরসা পিতা। | কিছু'উপায় নাই। একবার মনে করিল, সুর 
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শ্াতরাপ 

কিন্ত কেহ সাড়া দিল: না। . তাহার কাতর স্বর' 

কাহারও কাণে পশিল ন1। 

উপরে গণুর৷ চলিয়াছে। মহা ধূম। বায় 

তবলার টিপ্ঢাপের সঙ্গে, ভাঙ্গা গলার আওয়াজ 

আসিতেছে । কেহ বমি করিয়া তাহার উপরেই 
শুইয়৷ পড়িয়াছে। কেহ বা মদের ঝৌোকে আড় 
হইয়া, কেবল আবল তবল বকিতেছে। স্থর- 

সুন্দরী গাহিতে ছিল, কিন্তু তাহার সে সৌন্দর্য্য 

ছিল না। তাহার দ্ধপে কলঙ্ক স্পশশিয়াছে। ভজ- 
হরি আস্তে আন্ষে উপরে উঠিল। সকলে চীৎ- 
কার করিল---“ভ্লোর” “চোর” বলিয়া সকলে 

ভজহরিকে মারিতে আসিল। ভয়ে ভজহরি 

কাদিয়া ফেলিল। স্ুরস্থনরীর মুখের দিকে 

(চাহিয়া কত কথাই যেন বলিতে যাইল, কিন্তু বলিতে 
পারিল না। স্থুরনুন্দরীও কিছু বলিল না। র্লাস্ত 
ভজহরি মার খাইয়া শুইয়! পড়িল। 

তার পর আবার একটা হুলস্থল বাধিল 

সকলে ধরিয়। ভজহরিকে কাধে করিল। সিঁড়ি 

দিয়া নামিবার সময়। অনেকুঘার ভজহরির মাথা 

ঠুকিয়া গেল। অবশেষ সকলে “হরিবোল”বলিয়] 
ভক্জহরিকে রাস্তায় ফেলিয়া গেল। ভজহরি যদি | 

তখনও মরিত! কিস্ত কথায় বলে,কর্শের ভোগ ন৷ 

'ফুরাইলে মানুষ মরে ন।! ভজহরির কর্মের 

ভোগ ফুরাম,াই, তবে ভজহরি মরিবে কেন? 

পরদিন হীধুপাতালে ভজহরি. শুইয়া ছিল। 

কাছে যাইয়া আপনার ছুঃখের কাহিনী বর্ণনা 

করিবে। কিন্তু তাহাতে ফেমন লজ্জা 'লঙ্জা 

করেণ। তবে কি হইবে! অনেক ভার্বন! চিন্তার 

পর, শেষ সুর কাছে যাওয়াই সাব্যস্ত করিল। 

মনে করিল, সকলে ত্যাগ করিলেও, স্থুর কখনও : 

তাহাকে ঠেলিতে পারিবে না। স্থুর তাহাকে 

ভাল বাসিত- সে অক্ত্রিম "ভালবাসা কখনও 

স্বাস হইবার নহে,! হৃদয়ে আশ! হইল । “আশায় 

বুক বাধিয়া তজহরি সুর বাঁড়ীর দিকে চলিল। 

শনিবার। রাত্রি প্রায় ছুই প্রহর । পথে 

জন-মানুষের সাড়া শব্দ নাই। নিশাচর পেচক 

ও কুকুরের কঠোর স্বর কেবল সেই গম্ভীর 

নিশীথের পিশ্তব্ধত! ভঙ্গ করিতেছে । সমস্ত দিন 

আহার হয় নাই। পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া 

(আসিয়াছে পা আঁর €লেনা। কোন্ পথে 

ষাইতে হইবে জানে না কিছুই স্থির নাই। 

ইাঁটিয় হাটিয়। আর দোজ| হইতে পা [রিতেছে না। 

তজহরি একাকী কীপিতে কীর্সিতে চলিল। 

আবার মেই পথ! আবার সেই গ্যাসের 

আলো! । আবার সেই থিয়েটার! আবার সেই 

গান! ভজ্হরি বসিয়৷ পড়িল। থিয়েটার! তুমি 

কত নৌককেই না মজাইয়াছ! তোমার ষ্টেজের 

| উপরের * * সেই বাকা নয়নে কত লোকেই না 

মজিয়াছে !--থির্র্টার দেখিতে যায় কয়জনে? 

সেখান, হইতে সুর বাড়ী তবু অনেকটা 

|. তফাৎ । গুজহরি আঁরার - উঠিল। ক্কাপিয়া 

ফকাঁপিয়৷ হেলিতে হেলিতে আবার চলিল। 

| সেখানে রাস্তায় আর ' /সে নিস্তব্ধতা নাই। 

ওপর রাস্তা কখনও নিঝুম হয় না। ভজহরি 

নুরর বাড়ীর দরজায় গিয়া অভি কষ্টে ডাকিল। 

পারিতে ছিল, কিস্ত কথার উত্তর দিতে পারিতে 

ছিলনী। হীঁসপাতালে কেন? হ্ীসপাতালেরলোকে | 

এত পয়সা চায় কেন? গরীব লোকেই ত হাস" |. 

পাঁতালে আসে। তবে,এখানকার কিন্এই রীতি? | 

তখন জ্ঞান ছুইয়াছিল, লোকের কথা বুঝিতে | 
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. জঙ্বন্ধে নিযমাবলী। | 
৮) নী প্রতিমাসের শেষে &কাশিত হয়। | 

. সমীরণের বার্ধিক অগ্রিম মূল্য ঘহর ও মফঃসল--সর্বত্র ৩২ তিন টাকা প্রত্যেক খণ্ড ।০ 
চারি আনা মাত্র। নমুনার জন্য প্রতি সংখ্যায় ।১* সাড়ে চারি আন! অগ্রিম পাঠাইতে হয়। 

সাধারণ পক্ষে অর্ধ মূলা--অর্থাৎ বাৎসরিক অগ্রিম ১॥* দেড় টাকা মূল্যে দেওয়া! হইয়া 
থাকে। পূর্ববকার্ গ্রাহকগণের জন্য পূর্বধমূল্যই*নির্দারিত রহিল। 

খিনি একত্রে পাঁচটা গ্রাহক সংগ্রহ করিয়! অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, হাক প্রতি 
মাসে একখণ্ড পত্রিকা বিনা সুল্যে দেওয়| যাইবে । | 

সমীরণে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, এক বৎসরের জন্য"প্রতি গেজ, প্রতি মাসে ৪২ চারি 
টাকা, অর্ধ পেজ ৩২ তিন টাকা, ও সিকি পেজ ২২ ছুই টাকা করিয়। পড়ে? সিকি পেজের 
কম বিজ্ঞাপন কণ্ট্া্ট হিসাবে গৃহীত হয় না। লাইন হিসাবে প্রতি লাইন প্রতিবার ০ চারি ৃ 
আনা করিয়! দিতে হয়। বলা! বাহুল্য যে বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। : 

বিনিময়ার্থ সংবাদ পত্রঃ সমালোচনার্থ পুস্তক ও সম্পাদকের সমুদায় চিঠি পত্র ৩৪৫ নং. 
আপার চিৎপুর রোড সমীরণ কার্য্যালয় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে । 

গ্রাহকগণ টাকা পাঠাইবার সময়, 'মনিভর্ডারের কুপন্নে আপনার নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট 
করিয়া বিথিবেম। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণকে আপনার নম্বর লিখিতে হইবে ।' 
পত্রোত্তর আবশ্তক হইলে রিপ্লাই কার্ডে'না লিখিলে উত্তর যাইবে না। | 

নৃতন্ গ্রাহকগণ কুপনে “নৃতন” শব্টি লিখিয়! দিবেন। ব্যারিং বা ইন্সফিসিয়েন্ট পত্র 
গৃহীত হয় না। 

টাকা কড়ি আমার স্বাক্ষরিত বিল ব্যতীত কেহ দিলে, আমি তাহার দায়ী হইব না। 

সমীরণ কাধ্যালয়। ] স্ীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 

৩৪৫ নং, আপার চিৎপুর রোডঃ কলিকাত|। কাধ্যাধ্যক্ষ | 

বিশেষ দ্রংব্য। 

জন্ািকা্ী যন্ত্ালয় ও কার্যালয় পরিবর্তন প্রভৃতি নানা প্রকার অনিবার্য কারণে সমী- 
রণ প্রকাশের,অনিয়মিত বিলম্ব হওয়ায় গ্রাহকগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এবং অনেকেই 

” শ্রজন্ত, আমাদিগকে পত্রাদিও লিখিয়াছেন. তাহা'দিগের আগ্রহাতিশয্যে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। 
এখন নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ ব্যতীত তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিবার অন্য উপায়াস্তর নাই। 

অতএব এখন হইতে যাহাতে প্রতি মাসে ছই খণ্ড" করিয়া সমীরণ প্রকাশ হয় তাহার বিশেষ 
বজ্জাবস্্র করিয়াছি। আশা করি গ্রাহকগণ নিয়মিত পত্রিকা পাইলে ক্রটী ক্ষমা করিবেন । 

সম্পাদক-_ 



শ্রম ম্রপ-ম নাতন। ॥ 

বা সনা ৬শের ৮4. শপ ৃ ঃ রি শট যা রি রি 

এ টসে, এত ্ 

ম 4 ত ৪ এক এ রি 

পা ০ হি, লোন আত ০২ - পাশ পা পাতার টভুতে ০ ৬ ৩ প্র শবে বাস ০০১০ ইচা০০প ৫. পরাগ 

! 

ীমহা প্রন প্র্নাগ হইতে কাশীতে আসিয়া | রাজপথে যাইন্টে ভয় জন্মিল কেহ 'দেখিত ৃ 
(গৌছিলেন। এদিকে" ভীরপের পর* পাইয়া: পািয়া পুনর্্দীর বাঁ ধরিয়া'লয়। সুতরাং তিনি" 
সনাতন কারাগার্হই্ে গল পূর্বক উ্্বাসে : রম পার্মাতা পথে একরপ, অনাহারেই যাইতে] 
বিন্দাধনের দিকে 'ধাঁবিত ইইলেন। শ্রকাশ্য নর লাগিলেন। ভঞগালে লিখে ধে “ভখনতিনি ফল: | 

লিউ ইজ) জল মার আহার করিযা বারি করিয়া 
'উদ্তটচন্দ্রিক।" ্রস্থের টাকাকার বলেন, শ্রিরপসনাত নর ূ  ছিলেন ” এরই়ূপে দিনরাত কেবল চলিয়া টর্পিয়ী 

[কট -ধহপভে ক গত] মথুরাপুরী, রঘুপতে ঠক গতো- সনাতন পাড়া গীহাঁড়ে: এক ভৌমিকের আলঙে: 

[| উরকৌশলা। ইতিবিচিত্তা কুর্থ মনঃস্থিরং, ন সদিদ:] উপস্থিত হইলেন সনাতন এইখার্নে ই উগ- 
উগাদিতাব ধায়”: পরই লোকটা পরীন্কগে খাই বাপের: পর কৈ র্ধন--ভোজন।” 45 & 

শলনদ” সেৌঁষাহা হউক: চরিতামুতে লেপের মর সুপ্ত পধ সনাতন সে পোঁমিককে পাহাড় পাক, কিয়া 

| (েউিনিজাতাঙ্ছ খা টি সি 1 দিতে উন্থরৌব করিতে লার্গিলৈন *এইস্ভূ্ী 
“বৃন্দাবন চলিল শ্রীচৈতন্থ পয 1 একটি দু এত জে শর হইসে হত হন 

ৃ ভা মতি এ রিয়া বীবিকা বাহ কারি? সাহার 
ৃ আহিল হাহা হিতে | সহ নু, তথা আছে, ভার্মিটা বির শি 
যাহ স্থান হী দিয় কর শী আববিমোচনে । খৈছে অধীনে একটি গণক ছিল, স্ 
| সা ৬ বন খিক ই রে বানান ঞ্ে সীতনের তৃতৌর “ক 

| ঃ বি বি করিত - লি লা সাল নি কি পা নস বরা ও পাছত পানি ভাজারলটিািড্পযাক এ, ৬ ৭ 
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চি ছি তু ৪ & ৬ 

্ 

ূ গু 

রর 

0 ফেন পরিভ্যাগ কীযিবে 1 লৈ মনাতনবে 

(জাহার মনে শ্বজই উদিত হইল) তিনি ভৃত্য 
ৃ 'সীশানকে গোপনে ছিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাঁর 

| সঙ্গ অর্থবিত্ত কিছু আছে কিনা। 
0. ঈশীন অতি গোপনে পথের সম্বল আটটি 

0 মোহর আনিযাছিলেন। প্রত, নিকট যদিও 
.মোহরের কথ! অন্বীকার করিলেন না, তথাপি 
'সাতটি মোহর আনিয়াছেন বই বলিলেনও না । 

“এই কাল ধম কেন আনিয়াছ?” সনাতন 
|:ঈশানকে ভতপ্রন! করিতে লাগিলেন ও মোহর 

 ]বাতটি লইয়! ভুঞার হাতে দিলেন, বলিলেন_ 
|| আমি রাজবনদী, প্রকাশ্য পথে যাইতে পারি নাঃ 
[আমার বাদল মোহর সাতটি দিলাম, ইহা 
|| লইয় ধর্ম ভাবিয়া আমাকেপর্বহটা পার করিয়া 
| দাও ।” মোহর বেখিয়া। ভূঞ হাঁিল, বলিল-_ 

| তার তৃত্যের কাছে আট মোহর ছিল। 
্ মি মান, তাই মোহর আনিয়। দিলে _ 

এ লইভাঁম। তোমার বাবহারে, হে বিদেশি! 

আমি সন্ত হইয়াছি ) তোমার মোহর আর 
| পইব না, অমনি পর্বত পাঁর করিয়া দিব. 
| শর গুল হইবে” সনাতন বলিলেন “এ 
কাল গ্রহণ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। 
| তুষি ঘদি না লও, অন্ত দস্ত্য আমাকে হত্যা 
[রি লইবে।* যানের উপর জেতা 

| “অর্থ হর পতি নোহরের লোড হু ক ক সনাতনের সঙ্গে জারি পাইক: | 

0 হর তাহার আনে নিশি যাপন করিতে বিধি- |. 
॥ আঁগিগ। ই পরিচিত কেন 
[এ আদর করিতেছে? হেছু ফি? ও প্র 

উপর পার বাড়ির জিত | 
করিলেন-"ত্বোমায় সঙ্গে আর কিচু আছে 
কি?” “অবশিষ্ট একটি মাত্র মোহর।” ঈশান 
উদ্ভর করিলেন। দ্ভুমি এটি লইয়া . গৃছে 
ফিরিয়া যুঁও, ধনন্পৃহা তোমার যায় নাই।” 
ইহা বলিয়! সনাতন: ঈশানকে বিদায় দিলেন। 
ঈশান কান্দিতে কান্দিতে গৃহাডিমুখে চলিলেন। 
এখানে বলিয়া রাষ্ধি যে. পথে আসিতে আসিতে | 

উশানের চরিত্র পন্ধিবর্তিত হইল, নেত্রজল তীয় 
অন্তর নিহিত আবর্জন! রাশি ধুইয়া ফেলিল, 
দেশে অ'সিয়া তিনি পরম ভাগবত হুইলেন। 
এই ঈশান দ্বারা কত প৫্গীক জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত | 
হইল। ইহাই সামুসঙ্গের ফল। 

এদিকে সনাতন হাজিপুর উপস্থিত হইলেন । 
হাঁজিপুরে সনাতনের ভগিনীপতি গ্রীকান্ত রাজ- |. 
কার্য ব্যপদেশে বাস করিতেন। হরিহর- | 
স্ত্রের মেল! চিরপ্রসিদ্ধ, এখানে অনেক হাতি 
ঘোড়া বিক্রীত হুয়।২ হুরিহরসত্র ছাপরা জিলার 
্রাস্ততাগে অবস্থিত, তার পরই মজঃফরপুর |. 
জিলা, হাজিপুরর এই মজঃফরপুরের অন্তর্গত 

শ্রীকান্ত গোঁড়েশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া 
এখানে খাকিতেন ও ঘোড়া যোগাইতেন ; | 
গৌড়েশ্বর তিন লক্ষ টাকা দিয়া তাহাকে এই- | 
খানে পাঠাইয়াছিলেন। 

শ্রীকান্ত বৈকাল বেলায় আপদার রা 
“ছাওয়াখানা টির উপর বসিয়াছেন।”  এষন |. 
সক 

[পস্বট হইল, মোহত্ব লইল, এবং পর্বত পায় টা, ৫ দেখিতে পাইলেন অনাতন্কে শপ 



 ্মজপসনাতন | নি 

ননদ জিত না জা লহ করিয়৷ দিল, গনাতন পি ধাবিত | 

(বিন 
হইলেন। 

| খে গিয়া বসি রানী সা
তন। 

চপল
 

হান্াফার করিয়
! অঙ্গুলি নাকে ধরি। 

কহয়ে থেদোক্তি করি. চক্ষে বহ
ে বারি। 

আহ! ওকি দশা হেন রা
জাপর ছাছি। 

]. মলিন বসন 
কেন, ভৃমে গ

ড়াগড়ি 
ও রা 

লনাতন ভগ্ীপতিকে বীরভাবে আপন 

অভিপ্রায় বলিলেন, কিন্তু শ্রীকাতত উহাকে
 

|| ফিরিয়া যাইতে জাঁনা প্রকারে সাধ্সাধনা 

ৃ করিতে লাগিলেন ; ফল কিছুই হইল না, রি 

অগত্যা বলিলেন £'্যদি নিতান্তই রা
 রঃ 

[ভিটা দিন এখানে থাক
। আর এই মলিন 

বেশ ত্যাগ করিয়া 'ভদ্র হও+।” 
সনাতন মু 

| তঁকে মাস জ্ঞান করিতেছেন,
 বলিলেন- “এখনি 

| গঙ্গা পার কর
ে দাও, তোমার কাছে এইট 

মা সাহাধ্য চাঁহিতেছি, বিল ৮ 

ৃ এখনি চল
িব।” 

ণ শতকাল ১ 
পরীকান্ত শীত নিব

ার, 

ৃ একখানি মুল্যবা
ন শাল আনিয়া সনাতিনকে 

ধিলেন। মনাতন হাসিলেন_
_শাঁল গ্রহণ করি- 

শি বব বন্ডের নেখানি গ্রহ: 

1 শ্রীকান্তের মোক. গা! পার 

সাঈরগামিী গিনি পথে বি বাধ পা, 
বেগ তাহা হইলে তাহার প্রবর্থিত হইয়! উঠে। ] 
সনাতন শ্রীকান্ত কর্তৃক কথক্চিৎ বাধ! পাইলেন,। 
অনুরাগ ল্লোত প্রথরতর হইয়া উঠিল, অনুরাগ: 
ভরে দিবানিশি তিনি চলিতে লাগিলেন। 

“নব অনুরাগিণী রাধা! । 

কিছু নাহি মানয়ে বাধ! ॥ 
একলি করল পয়াণ। 

পন্থ বিপন্থ নাহি মান ॥” 
বিদ্যাপতির এই কবিতা দ্বার সনাতনের 

তখনকার অবস্থা বুঝান যাইতে পারে। সনাতন। 
গ্গানাহার ত্যাগ করিবেন। প্রাচীন পদে 
দেখি- তিনি 'তখন *“কত্ ভিক্ষা হস্ত 

হার” করিয়াই চলিলেন। . 
০০০০৭০ বিনো 
হইলেন ) মেখাঁনে তিনি প্রীগৌরাঙ্গের নাম: 
শুনিতে পাইলেন, . জানিতে পারিলেন, হা 
প্রভু কাশীতে আসিয়াছেন। 

: ছু বন্ত লাভার্থ আশার উদয়, সেবাছিতি। 
বন্ত যদি আয়াসলভ্য হয়, তাহাতে অবধারিত; 

যে শ্রম ও কালবিলদ্ব ঘটে, তদ্বারা! আশার পরধি-: 
পাক হয়। বল! যাইতে পারে।: সনাতন ভ্মহা-। 
প্রতুকে কাশীতে পাইবেন, কল্পনাও করেন না, এ 
এইরূপ অভাবিতরগে- হঠাৎ দা পাহিযা বি] 
তাহাকে বৃদ্াবন পর্যন্ত যাইতে হই, ভবে 

|| বোর হু় মনাতৰ ভত বিস্মিত, ষকিত ও, চন ঢু. 
ছুইতেন না। কিক তাহা হুইন, বনাতৰ। রঃ 



[১৭৯ 

করিও 

| জমাতে টা হাতে কোথায়ংজব ৮: 
| তনের বাক্য, করিতে, (জাগ্রিল।

 ঘয়নে: অশ্রধারা 

ই স্পা সর তী 

| মীর মার দামী ফরলান্কং বদ লন 
|| পরিপাক হইল না, তীব্রতর. আনন্দে চিনা 

'া্জিগাবীব বলে দৌড়িযাছি'মমামার সেই 
সন্জা 

ঘু প্রবাহিত হইল, তিনি উ্কত্বব.মহাভূর অন্গ- 

্ | সন্ধান করিতে ভ্াগিজেন!.. তকতমারো মথা--- 

্রীচৈতন্ত বিয়া, ফুকুরে বারে, বার । 

_. গদ গদ, তাবে. বহে গলদ গধাকু। 

1 রে তত ভিন্ায়ে চুই, গৌবাঙ্ক-ুন্দর ৷ 
চভা্কিহ, দিয়া কোথা গুণের সাগর ॥. 

ও উতলা, প্রায়সীধু থুজিয়া, বেড়ায় ।, | 

ছা িটুক্ুপে এ খুজতে ধু'িতে, জানতে পপ ারি 

| লেন, চন্দ্রশেখর নামক জনৈক বৈদাগৃথে তিনি; 

টু অবস্থিতি, রূরিতেছেন। . অনুসন্ধানে. ৫শখরের 

[৩ প্লেন, কিন্ত বাড়ির, ভিতরে প্রবেন 1, 

৮ না বহি নে. বিয়া থারিলেন। 

জ রানির ব্বাহিনে এ্ামি-, 

1 টি ভারা ফিরিয়া, অপদেনা সনম; 

এখানকার লিনা, কন 
8, নি 0৫7--7্/ভীতত চ 20 

ছা কর নিন 

দ্ধিবিষা গেলে 7  ননাতনকে, দেখিক্কত সি
 

| গন্ডি ইন রিনি ল্কাস্ীতে প্্বীগার 

১ 

স্পপেপপেপা পাপ পাশাপাশি 

পুরি | 

| ভ্রন, নিশার ঘা ছন, া বার, 
যুগ : 2, টি 

তি হুষ্কেরারেরতা। সসরনর || ঠিরাদা!চরগে মতি? 

জন্গাতনের া্ভদাদ,010 গদি দৈর্ট বি, 

পি 1 নি চজ্্োধরে-মাহি়া 127/1৩ | 

্ করাল কর উনি লোপা াহা 7৮১ রা ৮ ৬% ক &স-গোঠাসটিকর শলা্চ)। 970 

ং ঢাক রে 715) 5) 115 চইচ, তোমা গা োগ্য জকুকিক (ুহিনছার দিই, র 
চা বণ) মোজাইক ০০০ ] 

৭৯১ 

শা পপ ৯ জাপা সপ তা সস স্পাপিসপপী সী সি পা এ পি 4 ন্ চি? সিসি ৬৬ জজ সা ০ পাপা. 

'ব্রিনেন্দত" কৈ এুন্ঞো দার -ইবকব কমায় $+|] 
০ প্রভূত কি কেহই: নাহি:2588 ] 

চক্র শেঃ- আছেন 3, তিনি, ৮৪০ লি 
একজন বশ. রি ৃ 

প্রভু “হরে জে লইরা কাই, ৮ | 
 চন্্রশেখর . * আবার. বাহিরে... আসলেন | 

আসিল বরিলেন, __পবুবেশ হেব! . বমহা-। | 

প্রত রণ রুকন, আইন, ,::427. 1 

১ প্রভুর আক্কা রূফেই ফুইতে, টিকিও স্না ৰ 

তন আনন্দের ন্ শেখরেরগৃহে প্রবেশ রিনি 1 
কিক? 5. 7. 5১ 0 শি ৯ 

“ছি, বর গ্জে মলি, : চল্জারগী ধ চলি 

রি শিক হ লে।.. ৰ 

ছুই গুদ্ছ-তৃণ, বুরি,.. . একগুচ্ছ দস্তে ধরি 
.- পড়িলা, চীন গলে 1... 

2 ; পোকার )। 

১১সনাতনেয, মনে ধায়ার পর.ধাক্সা বহিত্েছে,: 

কিঞ্চিৎ পরে অতি.কষ্টে বলিতছেন-_ ৰ 
পরণঅইনু প্রভু: হে নাথ গৌরাঙ্গ বিতু,। 

করুণা কটাক্ষ মোরে কর"! 

সা তুমি সে; রলোকঝাগ তি 

৮০ 1খ্ধ অৰম জীনীরোর্বিচার/1।-৮ ১1৮ 

তীধন ৯: ৮77 । 71১2 

ঃ 
টি শিগুদ $ 

রদ £ 
রি নি 8 

তির 17 

1৮ 7719 ছলইয়াজতৃজকারন ।.15চী চলল 

গ্যাশিহানতকবিত টি 81৮ ধদাতঙাপররহানী, 



শে ও লবদ ঝি ৭ 

৮ ০০০১৫:-৬ ₹ 

ৰ সে 

8 রি 

|. বক বি অং শুনেন? ' তিনি ধাঁইয়া 

গি্বা সনাতনকে গা আলিঙ্গন করিলেন। 

ছুইআনের প্রেম-পা্থার উলিয়া উঠিল,“ইজনেই 
কাদিতে লাগিলেন । ঃ এ 

**সাধু যার তাজা | 

ও ডিও ৪০, পবা হাটি বু - কা হত. 

' উভয়ের : প্রেম প্রভীব দর্শনে চন্ত্রশৈখর |: যখা-_চ্ভবছিধা ভাগবতাস্ী্ৃতা? স্থয়ংখগ্োভো?। ; ৰ 

ঃ কউ হইলেন; এই দরবেশ যে সামান্তি পুরুষ ০১ জান
ার গীদাউীতৈনা”। 

॥ নেন, ইহা তিনি বুধিতে পাঁরিলেন। মহাপ্রভু রর | “£ &জ্রীমর্ীগবত ) 

রা 'সনাতনকে+ আপনার 'কাঁছে'। সা ইলেন। পিতা প্র বলিলেন. ০ 

পরম ্নেহে শিশুপুত্ের গীয় যেমন হাত 'বুলায়, 
| 'আঁর 'ন্নৈহে তাহার চিত্ত যেমন আরজ হইতে 
র থাকে, শ্রীমহাগ্রভূ তদ্রপই ঈনাতনের গার হাত 
ূ ধুলাইডে লাগিলেন। ৃ্ 

তক্তগণ; শ্রীমহাপ্রভৃকে সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ণ বলিয়া 

নিপু বরা. আন 

| জীবের প্রতিনিধিরূপে. ভগবানের. কাছে উপ- 
| স্থিত, আর ভগবান স্নেহে তাহারসগায় হাত 
*বুলাইতেছেন'6" মলিন জীক! 7 এই*চিক্রাট কত 
[হমোরিসদএরকার জব দৈধিণ- তুমি কল্ানীয় 
নর ঈাতদের অহা ও শবতাব জাত ধর; লনাতন 

্ দিকের তীবান আদুর রিয়া তোমীর 

| খাত, ঠ দিসি, ০
115 রি ১7৯ 

| পরত যত তুঁহাকে সনির" * করিতেছেন, 

লিটনের : তাত, আাগনাকে হীন জান: বদি 

চুনহীতন। (কিছ: লে স্পা | রগ: সি: 

জিদদপধনক্ন | 
5100 -০০8 0 প্র ১ ০ চপ পাপা পপ এ পা ০ - পিল জল এ, রি এ. ৬ পসরা 8১ 2:১১০০০০.০:০, ০০ তল স্পা 

. শর্শের অনৌগা, আকিপাষী ওলভিউা্, ৃ 

“পাঠক! এই চিত্রটি মনে ভাবুন। গৌর 

বিশ্বাস .করেন।... মনে ভাবুন, সনাতন অগ-. 

ই নি এ 1: 

[৮ম ািততহ ইতালী | নণধহীতরামকছতে'তকানাট্উর্ধা সত [| 

| গলা বাইতোইীদদচচ চর" চাট »০9 এ চিক গান লতীবজ্নবারশা ক [| 

| 
৯৪ 

দনাউ্থদিভেন এ আনি-জোরা। 

প্র বলিতেছেন-_"সনাতন ! তুমি ধর্সণ্কি ?; 

ভক্তিবলে তূমি--প্রঙ্গণও পবিস্ত করিস্ঠে পার! 

'ভবাদৃশ “ভক্তের হয়ে তগবান সতত::বিরাজ। র 
কন্করম। তাহা'তীর্থ হইতেও পরিসরের ূ 
'পবিত্রতীকারক 1৯: 7170. টি উট | 

 “িনাতন !”তগবন্তক্ত'্অতি'ছুলণ্ি৭.* তবা- 
দশ ভক্তকে বর্শন ' করাই. চক্ষু অগা | 
গাঁত্রের এবং: প্ধকীর্তনই জিহ্বার ফল আমি! 
কেন তোমাকে স্পর্শ মী'করিব 1৮ :'যথা- .. 

“অক্ষোঃ ফলং স্াদৃশূদর্শনৎ হি, 

 'তনোঃ উওর 
জিহ্বাফলং স্বাদৃশকীর্তনং হি, - ূ 

. সুছুর্ল ভ। ভাগবত! হি লোফে 1৮: -২: ৃ 

জোন) 
'.- তারপর- 7 তং ত £ 

“প্রভু কহে সনাতন, . ঃ টা ররনাহুবরণ? | 
| : ওভার টেকা যোর খু ৪ 
ক ফে দয়াল হত: “ভাল মন্দ ম জানাঁক | 

শ্রী টি | 

রুধধিকেগানিটোকম: রত ঠা কাণ্ড | 
[গাজর বড়া পািত বধিনল্যা) চাচার 



রি ২৯৯ রা িস্পে 

| শা তো কপ মি 

ৃ (5) 

( করিলে তিনি আদ্যোপাস্ত সকল. কহিলেন! 
|] প্রদু নিলেন, “তোমার হুইভাই প্রন্নাগে আদার 

| সঙ্গে মিলিয়। বৃদ্দাবনে পিঁয়াছেন।” প্রভুর 

| আদেশে সনাতন তৎপরে চক্কশেখয় ও তপন 
| দিশ্রের নিত সম্গিলিত হইলেন। 
| এই তপন মিশ্রের কথা চৈতন্ততাগবতে 

] বর্ণিত আছে। 

| নিষাই রখন এক জন পত্ডিত মাত্র, ভক্তির 

| লাম গন্ধ যখন লইতেন না, তক্ত বৈফব পাইলে 
খন পদে পদে বিদ্রপ করিতেন, তখন মিশ্র 
] একদা একটি অস্ত স্বপ্ন দর্শন করেন। তগন 
| আপনার সাধাসাধন . তব নির্ধারণ করিতে 
£ পারিতে ছিলেন ন!. তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, 

] তোমার দেশে নিমাই পণ্ডিতরূপে' বিরাজ করি- 

|| ছে, স্ব হাও ভাহার কাছে, তোমার অভীষ্ট 
] সিদ্ধ হইবে নিমাই এ সময পূর্ব দেশ ভ্রমণে 

গিষাছিলেন। পর দিন প্রভাতে তপন উর্ধস্বাসে 

| পরত পাশে আমিলেন, স্বপ্মরিবরণ ভ্ঞাপন 
| কর্িলেদ, জার বধার্থই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ 

| হইল আশ্চর্ধা এই যে, বে নিমাই প্িত 

| রৈষবকে: 'তাবক' বলিয়। বিদ্রপ করিতেন, 

সনে আনষর্সয এই বে)-ডিনি আগকে-কহি- 

পর সনাতনকে আগমনসংবাদ* জিজ্ঞাসা. 

| ক গাহাকে বানিেছেব-এতপন! তগযান লিসা লক নিন 

| তপনকে তিনিই ভ্তিধর্দের্- উপদেশ দিন, 
| শা দেখে গিয় “যেই যেই: হইবেন... অর্থাৎ | 
| তক পাইলে পর্বাবৎ বিজপ করিতে লাসিলেন।, 

লেন, “তুমি দেগ ত্যাগ কর কারী: যাও, 
সেখানে আমার সাক্ষাৎ 'পাইবে।* ততোধিক, 
আশ্চর্য্য দেখ, বুদ্ধ তপন একটি বালকের বাক্যে 
আত্মীয়বাদ্ধর ও জন্মদেশ পবিভ্যাগ পূর্বক 
সম্্রীক কাশী আসিরা বাম করিতে লাগিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গের কথা এতদিনে ফলিল, গৌরাঙের 
সঙ্গে কাশীতে তাহার মিলন হুইল। 

চত্ত্রশেখরের গৃহ গঙ্গাত্র উপরে ছিল। মহাপ্রভু 

. হি 

ইহারই আলম বাস করিতেন, এবং প্রত্যহ তপন | 

'মিশ্রের গৃহে জাহার করিতেন। তপন মিশ্রের 

একমাত্র পৃত্রই:বিখ্যাত রঘুনাথ ভষ্ট গোম্বামী %.1. 
তপন মিল সনাতনকে লে দিনকার জন্ত 

নিমন্ত্রণ করিষ্ঝেন। প্রভু কহিলেন--“সনাতন! 
যাও, ক্ষৌর কার্ধ্য সম্পাদন কর।» 

লেন। অনতিবিলম্বে নাপিত আসিল, চক্দ্রশেখর 
সনাতনকে যত্ব করিয়া “ভদ্র” 1 করাইলেন। 

গিয়া বাস করেদ। *রধুনাণ তট অতি ০০০০ 

হত ব্যাখ্যা করিতেন । ০ 

1 প্রীকাত্ত পূর্ব একবার “ তর" হইদার অর্থাৎ বেশ! 

| সনাতনের | 

অন্ত নাপিত ভাকিতে, তিনি চক্্শেখরকেও বনি- | 

ক্রু পরিত্যাগ্গের কথা৷ উখাপন করিলে, কালবিযন্বের | 

ভয়ে সনাতন তখন স্বীকৃত হন নাই। এখন “তন্ত্র :হই-: 
লেন; অর্থাৎ কারাগারে যধান্বীতি ক্ষৌর-কর্ করিতে মা: 

পারায় “হাতে নখ, যাথে চুলি” ও মুখে গৌপদাড়ী দীর্ঘ 
হস গিসবাছিল্, তাহাই ত্যাগ করিজেন। কেহ রলেষ, 

্ত্রীথাক! কালে সদার্তন ববনছাব প্রাপ্ত হৃইন়াছিলেন, | 

ধা, গোপা ভাহারই টি কিত উ অহন | 

কল ইল কলার 

চারা ্ 
॥ 
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] ধানের আন্টি একখানি নূতন বসন আনিয়া 

দিলেন। সনাতন নৃতঙন ধদন পরিধান করিলেন 

না। সনাতনের দৈন্য ও বৈরবগ্য ভাব দর্শনে 

| মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন ও ভোজন করিতে 

গমন করিলেন। প্রভুর ভোজনাস্তে তপন সনা- 

তনকে প্রসাদ আনিয়া দিলেন ; সনাতন প্রদ্থুর 

ভূক্তাবশেষে প্রাপ্ত হইয়! কৃত কৃতার্থ হইলেন। 

তপন মিশ্রও সনাতনকে নৃতন বস্্ব আনিয়া 
দিলেন। সনাতনবন্ গ্রহ করিলেন না। বলিলেন 

--“আমাকে পুরাতন একখানি ধুতি দিলেই 

চলিবে।” অগত্যা মিশ্র তাঁহাই আনিয়! দিলেন। 
সনাতন সেখানি ছিঁড়িয়া ছুই খানি বহির্ধাস ও 

| কৌপীন করিলেন, আর তাহাই পরিধান করি- 

লেন। | 

এই যে সনাতনের মস্তক মুণ্ডন ও কৌগীন 

হর্স ধারণ এ বেশ এখনকার “বৈরাগী” 
বর্গের মধ্যেও আছে, কিন্ত সনাতনের ভগবতানু- 

রাগই সর্বত্র দৃষ্ট হয় না বর্তমানে “বৈরাগী” 
বর্গের তেকাশ্রয়ের এক এক জন গুরু থাঁকেন। 
হরিভক্কতি বিাসাদি ব্যবস্থা শাস্ত্রে এরূপ গুরু 

গ্রহণের আদেশ দেখা যায় না। সন্ন্যাস প্রথা 

“বৈরাগীর” ধর্ম নহে। সঙ্ন্যাস বিধি বোধিত, 
বৈষ্ণবের বৈরাগ্য অনুরাগ-মোদিত ). ছটি সম্পূর্ণ 

(বিপরীত--পৃখক। সনাতনের কৌপীন গ্রহণের 

উপবেশ কর্তা শ্বয়ং অন্থরাগ, অনুযাগই তাহাকে 
বৈয়াগী ফরিয়। ছিল) অতএব কেবল বেশ ধারণ 

ঘা বেশ - পর্দির্ভনেই টৈরাগী হয় না) অনুরাগ 

থাক! চাই। যখন “বৈরা' 

|| বিধি-োধিত কর্ধ নহে, তখন কানা না 
£ বৈরাগা ধর্ম | 

১৯৭ | 

পাকিলে তাহাদের বেশ ধারণ বাতা গানে্স খবি | 

বেশের ভ্তার মূল্য হীন-_ করুণা । এ বিষয়টি কি 

মহান্কৃতব। বৈষ্ণবগণ আলোচন! করি দেখিবেন? |: 

সনাতনে কৌপীন পরিগ্রহের অভিগ্রাণ কি? |. 
বোধ হয় 

(১) প্রবল বৈরাগোর উদয়ে, লজ্জানিবারণের 

অন্ঠ যত টুকু আব্শ্তক, তদতিগ্ক্ঞি বন তিনি 
অনাবস্থকীর় বৌধ করিয়াছিলেন। 

বোধ হয়-_ ৰ 7 

(২) বাহ ব্রেশটি ঘখাযোগা ভজনের উপ- | 

যোগী বা! অস্থকুল করিয়া. লই ছিলেন। 
বোধ হয়__ | 

(৩) যেরূপ বেশ ধারণে মনে অন্গুমাত্ত অভি- 

মান উপস্থিত হইতে পারে, তাহা বর্জন করিয়া 

ছিলেম। 
বোধ হয়-- 

(বে সৌদ এ বার পরপর আব, 
সেই প্রতুর বে, বেশ, ভাহারই স্তায় বেশ ধারণ 
করিয়া ছিলেন। এমন হইয়াও থাকে, যিনি | 

প্রাণের অধিক, তিনি ছিঙ্গ বস্ত্র পরিধান করি- 
তেছেন দেখিলে, কোন্ মনশ্বী ভাল পরিচ্ছদে 

অঙ্গ বিভৃষিত করিতে পারেন? 
কাপীতে ভক্তির আদর ছিল না) বে ছুই, 

চারি জন ভক্ত সেখানে, তাহাদের গরম্পরে 

পরিচয় ছিল।  মহারাই্ীদেশীয় এক জন ব্রাঙ্মাণ্ড | 

তক্তি ধর্ম যাজন করিতেন, সনাতন তৎসহগ্ড | 

'“মহানিমন্ত্রণ” করিলেন, বলিলেন--” 

তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে?” 



| সী 28: ঠক 
শে পরশ পপ পা পি ০৩ --০ আছ + ন্ সপেপটিপিপিলাী - ০০ 

| ] মিনি খিক ₹১৬ট 'নাটা 'কিন্ুতথালি শনি বি জরিজোছে-] 
নট ধীকাতিনএকহেইকসমামি মাহুকরী করিকণশা5, (নানধাগিয়া৯ কুল. রাখিয়/ কাথা, ইঙ্গ। তি | 
লারা করবে, টিন ভিক্ষা কাক আনিফেদ । গৌড়িয় হয রি 4. 

] কী হাজী চ ০ . (চৈ ) লাতিন তথনির- .: উদ, ০০ ৯ 

_ 'সনাতনের গ্তায না তক্ত মুষ্টরতিগ্ | /সেই-কন্কা-গন্জে দিয়াঠ-- প্রভুর নিকটে দিও, | 

্বায়চাদীবনফারগ 'কর্রিবেদ; বিচিত্র নহে । ভিক্ষা- 5. শান্তুবু্ণকনিয়া পড়িল। 

গনী টাখনক্ত আছে) কিন্ত খের. প্রকার প্রাণ |. প্রচু'বহে-তাহ। দেখি, 'ঘল-ছল করে আখি 

ধারণের জন্য মাঅন্দহেঃমিক্কংভারিষযৎ মাসথানের ৃ  5 আবিঙ্কনঃউডিক। করিল 1৮--() মা): 

জন্যও বটে । : সম়াতনকে ক্ষালিঙ্গন.করিনা-- :  : 

গল্ীহাঞ্িড়ুগনাতমের বৈরগাযারক' বিচির পপ্রতু কছে -্টামার ভোট-কম্বল কোথা গোল 1; 

ব্যবহারে উত্তরোত্তরআনন্গ লাভ করিতে লাগি. খ্রতুগদে সব কাধা গোস্বাপ্রি" রহিল 1. 

[লেন। কিন্ত্র-- রপ্ত কহেস্নইঙ্ছা আমি করিয়াছি রিও 

| লাঙ্ত পা্তভাট-স্থপাদেখিগার, বিবন্ন ভোগ খাঁগাইল কৃ যে তৌথার | ১: 

হাত আাভুপু্য়সুনছটায়।6- 25) রা গ্নেকেনে বাবে তোর্ শে রিষয়ভোগ |. 

্ 

এ 

লজ্জিত হইল সনাতন ৮ (প্রা, প)- রোগ খণ্ডি সর্টবদ্য না রাখে শেষরোগ ॥ 

ভাবিলেন।__ 'এ তোট কন্বল প্রত তিন-মুদ্রার জোট গাঁ জাধুকরী গ্রাম । :. 

ূ জী ক তাই কাবার দেখ্িত- | ধর্ম হানি হয় £লাকে রুর.উপৃহাস-॥ € চৈঃ চঃ).- 

(চেস% *খ কা) মন হইবা।মাত্র দনাছল'জাই-.]. “সনাজিন প্রন; লক্ষ্য করিয়া নীরা 
বীমীথাটেতগেচলন। এতথারন্দেখিজেক যে) এক দিলেন 

দড়ি পরীরধন্চিক্কীয়: জী কওুরাইতেছে। |: “যিনি খগ্ডিনু মের ৪ (ভোগ... 

যয ডাহা বহিলেন”-ডাই1 ক কনার) য়া এ শেষ রা (রাগ). .: : 

কর, আমার এই কমসং্খাদা গইরা” তোর 'এইপ . 
বির খাবি, জারীকে গন গকর ২” ১ :গেডিয়া 
বিক্ষিভাক্হইল কাখিল.নমাভি ক্াঙ্জল *মহেন), 

| পিক্াও্াকতহইয়া কেনচালামান্ষো হাই করি”: 
ছে?াাই লাগাচ্য পুত লইয়টা্রর্যূলচাকারল 

||কেন দিবেন +-চাঙ্নীডন্াশগ্যবিফলন+িতাকস 
[আমি 'ফার্গই অিতেছি)ভুতী মা! ₹জারতেছি 

.+ কিন কালকে নয়ন. সি 

সনাতলের 'পর্শিযিতিহাম.১ ভব লিকাফীর চ 

দ্মাঃ তিরি-্ীযাক্ষ রিতে রাঃগিবেন। ক্র" 

এ (এক-তিযাগতা ছার উতরুিতে সণ: 

হারবাযাইিকে।: 

পিসী পিপি 

৷ 

. এ পিপল পিসি এ পরবেন ৮ লি 

টি চা 

০. শিড্ট পিআািসাভীনিশ ২০১৮ িবিদকীপোত পো শিলিদ ০ এ" ইনি সপ বাাজো | " পজসপন এব ৪ উ পা ০0৮ জিপ কটি ০ 

২ শপ 

শাসক টিবি হত 

শা পুশ পিস ৮ 

টি এককরা সউাত ৩০ এি পপ গা টি প্র উন লক এর 

মা জি ৃ 

সহিত: সঙ্্িলিত হই
লেন. চমহাপ্রাুর । ম

ি পু 

বিশ্বে সর সিক্ষা ঝিনর্ রুবিভিযা। 'আাবে। | 



_ প্রন্মোতর রহস্ত। 
প্র ১. অস্থুরে বঞ্চিয়ী স্বর কোন দ্রব্য খায়? | প্র। ১। কি অভাবে ভারতের , ভানু অস্ত গেল? | 

11২1 বশী মাল. বর ফোন পদ পার? ২। কি অভাবে গীত বাদ্য নাহি লাগে ভাব: 
সু উ। অমৃত। | উ। এঁক্য। টি ৬ ৃ 

খ্।.১।+ কিসে হয় বিকৃত ক্ষীরের আস্বাদন ছি | গ্রস'১। তৃতীয় ব্যগ্তনে কেব দিতে পারে 1 
(| ২1: ধরি হয় মৃতব্যক্তি টি ২। গুণ টানিতরি নাহিযায় কোন্ পারে | 

[উ। অশকিলে। উ। ওপারে।. [| 

প্রা। ১1 'কিসেনর খীঁত হা সর্বপাধারণে ? | প্র। ১। গরবে গৌরব: বল কে করিতে পারে? ] 

1 ২। কি নামে তৃতীয় স্বর আখ্যাত ভুবনে? ২। চরে চৌর বল বেঝ!গারে করিনা? | 
উ। ইনামে। | উ। ও। ৃ 

চা ১। কোন দেব করিলেন কামদর্প চুর? । প্র।১। কিসে নর শোভা পায় বিদ্বান টি | 

7২) ভারতের কোন কোলে হি মবগর ২। বল কিসে বানরের ক্ষুধা নাশ পায় ?. 

(উ। ঈশান। উ। কলায়। 
প্র। ১। শশজাতি পুরুষের চরিত্র কেমন ? প্র। ১। কিসে হয় দরিদ্রের গৃহ আচ্ছাদন ? 

| ২1; স্ুরুচির গর্ভেতে জন্সিল কোন জন? ২। রন্ধনাি কার্য্য কিসে হয় সমাপন ? 

উ। উত্তম। উ। খোলায়। , 

প্র। ১। বাঁশরপে কোন পথগামী গঙ্গোদক? | প্র। ১। কিসে হয় সমরেতে শকুর নিধন ? 
|. ২। কোন বিকারেতৈ দন্ত হারায় যুবক? ২। কোথা হয় ধান্ত আদি শল্তের রক্ষণ? 

(উ। উর্ধগ। উ। গোলায়। 

প্র। ১। বংশেতে হইলে শ্রেষ্ঠ কি বলিবে তায়? | প্র। ১। কিসে হয় মক্ষিকার সবিশেষ সঙ্গ ? 

' | ২ সংগীতে দ্বিতীয় গ্রাম বলর্শকবা হয়? ২। কেমনে কঠিন দ্রব্য কর! যায় ভঙ্গ ? 

উ। খষভ। ৃ উ। ঘায়ে। | 

গ্র। ১। মাতৃপদে কিসে বন্ধ আমরা জগতে ? : প্র। ১। কোন জনে সংবাঁদাদি করয়ে বহন? 

২। কিসে নরস্মুখী নহে ধর্মবাজ মতে? ২। নদী মাঝে স্থল কোথা করি'দরশন ? 

উ। স্াণে। উ। চরে। 
প্র ১। কোন রূপ ধরি শ্তামা অন্থুর বিনাে? | প্র। ১। বল দেখি কোন দ্রব্যে পিত্ত নাশ পায়? 

_২। কোন রূপ হেরি “গিরি” যাঁয় কারাবাসে? ২। কিসে বল নার রদ দরে ঘা? 

উচ্গি শ্রুলোকেশী রূপ। 0. উ। ছোলায়। 



1২০, টু রঃ চট 

এশা, ১। কে করে মগধরাজে জীবন প্রদান? 
0. ২। কি লয়ে,রাখিল পুরু পিতার সম্মান-? : 

| উ। জরা 
প্র।:১। এ রাজোতো'খুনী কিসে হারায় জীবন? 

| ২1 মাতালের কোন যানে করয়ে গমন ? 
উ। ঝোলায়। 
প্র।১। অবশ্ঠ পড়িবে গৃহ কিরূপ হইলে? 

 ২। মাতালের নাহিষশ.কি দৌষ করিলে? 
[উ। টলিলে। 

| প্র। ১। অবোধ কেমনে শিখে চলে চলিতে 

২ কিসে থাকে তুল বৃণিক বিপনীতে ? 
উ। ঠেকে। 

ূ প্র। ১। কোন দিক নারীর স্বামীর অধিকার ? ও 
২। মার চেয়ে ব্যথী যেই কি নাম তাহার? 

উ। ডাইন। ' :. 
প্র। ১। কিসে রক্ষা পায় বীর তরবারি হতে? 
| ২1 স্বভাবতঃ বারি বহি যায় কোন পথে ? 
]উ। ঢালে। 

প্র। ১। ভা মাসে কিসে হয় প্রচুর পিষ্টক ?: 
২। কিসে লক্ষ্য রাখি গায় নিপুণ গায়ক? 

উ। তালে। 
এ প্র।। শীতকাঁলে হয় কিব! বরযার গতি? 
0:২৭ নাট্যশালে কোথা দোলে চিত্রিত মূরতি?| 
৭ উ ॥ থামে। উ; 

| সমীরণ | | 

প্র। ১। কোন নদতীরে সর্ধমঙ্গলার ধাম? | 

২1 সজ্জু হরি শ্রীহরি ধরিল! কিবা! নাম? ? 
[উ। দামোদর । 

প্র। ১। অস্ত্রের প্রশংসা কিসে করে সর্বজন ? | 

২। পতনের তয়ে কোথা! যাইতে বারণ? 
উ। ধারে। | 
গ্র। ১1 কোন দে পি সর্ব বর আমীণ। ৃ 

২। দেবঙ্বণ কোথায় করেন অবস্থান? | 
উ। নাকে।, | ূ 
প্র।১। ঝোঁথায় রাখিলে গাভী হয রক্ষিত ? 

২। উত্জীবে অঙ্গন কিসে হয় আচ্ছাদিত ? | 
উ। পালে।, ্ 

প্র। ১। সিনিয়র 

২। পৰিত্র আহার বল কোন দ্রব্যে হয়? 
উ। ফলে।: 

প্র। ১। স্বদেশে বিদেশে বল কিসের সন্মান? 

২। কার হেতু সুন্দরের হইল শ্বশান ? . 
উ। বিদ্যার। 

প্র। ১। কেবা.করে অজগরে অশন প্রদান ? 

২। কি লজ্ভিক্ষুক করেভিক্ষার আদান? | 

ভেক। | ূ 



আমার কাশ্মীর যাত্রা 
এ পুর্ঝ প্রকাশিতের পরু।,] 

্ খা সময়ে দিদি রা নাতি করিলে ূ আমাকে 'ডাকিয়! বলিলেন, “উঠ, উঠ গাড়ী ৰ 

| আমরা গাড়ীর এক একটী বেঞ্চের উপর শয্যা 
বিস্তার করিরা শয়ন করিলাম। অদ্য অতি 
] ভ্রমণ নিবন্ধন শরীর: নিতান্ত অবসঙ্নপ্রায় হইয়। 
| আমিতেছিল। স্মৃতরাঁং শয়ন মাত্রেই আমি 
] গ্রগাছ্ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এই- 

রূপে যে কতক্ষণ কাটিয়াছিল জানি না 

প্রভাত হয় হয় এমন সময়ে হঠাৎ একট! 

উচ্চ কোলাহলে আমার নিদ্রীভঙ্গ হুইল, 
তখন উঠিয়া দেখি, ট্ণ 'বঙ্গীসরাই ষ্রেশনে, 
আসিয়াছে। 

পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় স্মরণ থাঁকিতে 
পারে যে, আমর! ইতি পূর্বেই “কাঁণুজংশণে, 
কর্ড ও লুপ লাইন নামক ছুইটী শাখ! রেল পথের 
উৎপত্তির কথা বলিয়াছি। উহারা কাণু হইতে 
যথাক্রমে প্রায় ১৮৭ ও ২৫৭ মাইল পথ আপিয়। 
এই লক্মীসরাইয়ে আবার পরম্পর মিলিত 
হইয়াছে। উচ্চ কোলাইলকারী রেলওয়ে 
কন্মচারী ও কুলীপিগকে অকালে আমার নিদ্রা- 

| ভঙ্গের অন্ত অতি বিরক্তি সহকারে মনে মনে 

গালি বর্ষণ করিয়া, আবার শয়ন করিলাম। 
প্রভাত স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলে ও নিদ্রাধোরে 

পুনর্ধার শয়ন মাত্রেই যদিও আমি পূর্ববৎ 
| নিদ্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু অবিকক্ষণ সে 
1 নিদ্রা সুখটী অনুভব করিতে পারি নাই। কিয়ুৎ- 
| হ্ষুণ প্ররেই আমার বন্ধুবর অতি ব্যস্ততা সহকারে 

মোকামায় আসিয়াছে ।” তখন বাধ্য হুইয়! 

আমাকে শব্য ত্যাগ করিতে হইল ও শয্যাগুলি | 

বন্ধন করিতে করিতেই ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া 
থামিল। | *... 

মোঁকামাঙ প্রাতে ৫।* টাঁর সময় আমরা 

মোকামায় আসিয়া উপস্থিত হুইলাঁম ৷ মোকামা- 

ইষ্ুইণ্ডিয়ান রেলপথের একটা বৃড় ষ্টেশন ও 'লুপ 
মেল্ের' নির্দিষ্ট সীমাস্তস্থল।: ইহা! কলিকাতা 

হইতে ২৮২ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে 
অবস্থিত। আমরা জামালপুর হইতে ' লুপ 
মেলেই যাত্রা করিয়াছিলাম। স্বতরাং মোঁকা- | 
মায় আসিয়া! আমাদের ট্রেণ একেবারে গতায়ু 
প্রায় চলৎশস্তি, হীন হইয়৷ দণ্ডায়মান হইল। 
আমর! তখন সেই মৃতকল্প টেণ হইতে অবতরণ | 
করিয়া সুর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । | 

দেখিতে দেখিতে হুর্যযদেব উদিত হইলেন। 
আমরাও তখন বেড়াইতে বেড়াইতে ্রেশনের 

সন্নিরটস্থ একটা ধর্মশালা ৰা অবৈতনিক 

পান্থাবাসে, গিয়া! আশ্র্ধ লইলাম।. : | 

ধর্মশালাটী ইষ্টক নির্মিত ও একতল, আমা- 
দের দেশের সাধারণ গৃহস্থ লোকের -বাটার স্থায় 

প্রায় দেখিতে । ধর্শশালাটা যেরূপ অপরি- 
স্কত, তাহাতে এখানে গ।কিতে আঁমাঁদের একে: |. 

বারেই ইচ্ছা ছিল-নী। কিন্তু শুনিলাম, মোঁকা- | 
মাত্রে ভ্যাগত বিদেশী ভদ্রলোকের বিশ্রাম- 
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এশা পপ পা কর 

| হ্রাপ্য। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া 
| এই জন স্থীনেই কয়েক ঘণ্টা থাকিতে হইল। 
এখানে আসিয়! শীঘ্র শীঘ্র ্নানাহার করিয়া 

নিকটস্থ একটা শিবালয়ে গিষ! বিশ্রার্ম করিতে 
| লাগিলামু। ্ ও 

এ্রকেত এ বৎসর সকল দেশেই গ্রীক্মের 

| গ্রতাব অস্ান্ত বদর অপেক্ষা একটু অধিক, 

1 তাহাতে আবার পশ্চিমাঞ্চলে ত্রীম্মকাল স্বভা- 

বতই অত্যুঞ্চ। সুতরাং নিদান্-তপনের ছ্রন্ত 
 উত্তপের সহিত এই স্থানেই আমাদের প্রথম 
পরিচয় হইল, পরিচয়টা 'বিধিমতই হইল-_গরমে 
দুঃসহ কষ্ট বৌধ হইতে লাগিল । শেষে বিধাতা ও 

(রেলওয়ে কোম্পানী আমাদের উপর মুখ তুলিয়া 

চীহিলেন। বেল! প্রাক ১টার সময় ষ্টেশনে 

|টেণ, আসদিল। 

কাষরায় গিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই টন 

ছাড়িয়া দিল। আমরা গাড়ীর জানালা, সানি 
প্রসৃতি সমস্ত্র বন্ধ করিয়া পরস্পর নানাবিধ 
গল্প করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে 

| কত শত স্থান অতিক্রমের পর টেণ পাটনায় 

| আসিক়া উপস্থিত ' হইল। পাঠককে বলিয়া 
| রাখা ভাল'যে, আমর! এ খাত্রায় পাটনায় নামি 
| নাই। আজ প্রার ও বংসর পুর্বে আমি এক- 

] বার... পাটনায় -আসিয়াছিলায় । . সেই সময়ে 
| এধানফার যাহা কিছু দেধিয়াছিলাম ও' গুনিয়া- 

] ছিলাম, তাহাই সংক্ষেপে পাঠকবরণের নিকট 

বিকৃত করিতেছি। 
(8 পাটনা_ভারতের মধ্যে একটা অভি 

| ৃ বিখ্যাত প্রাচীন নগর, কলিকাতা হইতে ৩৩২ ও 

নমীরণ |! 

[যোগ্য কোনও বাটা বা দৌকান নিতান্ত মোকাম হইতে ৪৮ মাইল দূরে ঙ্গার দক্ষিণ, 

আমবাও সকলে: একটা 

৪ ৪টি 

কূলে অবস্থিত। ইহাই আমাদের প্রাচীন, 
মগধ. রাজধানী পাটলিপুত্র, গ্ীকদিগের পালি- 

বোত্র ও চীনবধসীদের পাটোলটুগি | 

_ মগধরাজ জনবাসন্ধ ভীমহস্তে নিহত হইলে, | 

ংশীয় আরও ২২ জন নৃপতি (১) ক্রমান্বয়ে 
মঞ্ধ ঘ্বিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। | 
এই বংশের শেশ্ব রাজ। অর্থাৎ জরাসর্থোর অধস্তন | 
২৩৩ম পুরুষ িপুয়ের শাসনকালে কপিলবস্ত ! 

নগরে বুদ্ধদেক্সের জন্ম হয় । অন্ুমান। ৫৩২. 

“পৃঃ খুং সুনীক স্হারাজ রিপুঞ্জয়কে হতা। পূর্বক 
জরাসন্ধ বংশের লোপ ও নিজবংশের রি 
করেন। 

স্থনীকের পর গ্রদ্যোত, পালক, জনক-বা 
বিশ্বকুপ, রাজক ও নন্দিবর্ধন বা তক্ষক নামক 

কেবল ৫ জুন ভূপতি যথাক্রমে “মগধে স্বক্পকাল 

রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,। . তৎপরেই 
শিশুনাগ মগধরাজ্য অধিকার. করিয়া .লন। | 

এই শিশুনাগের .৫ম পুরুষ (২) বিশ্বিসার পুত্র 
অজাত শক্রর সঙ্গ বৈশালীরা অতি ছুদ্দমনীয় | 
সই পা জি এ 

(১) ১ম মগধরাজবংশ-_-“সহদেব (চক্ত্রবংক্সের' ৪৫ 

পুরুষ পরবৃত্তী, র।জ। জর/সন্ধ ইহার পিত1)। মাজ্জানি, 

শ্রতশ্রবা, আমুত্বা, নিরমিত্র, নক্ষত্র, বৃত্ৎসেন, কম্মজীও, 

সত্য, বিপ্র, শুচি, ক্ষেম, ব্রত, ধর্মত্র, শরম, ধৃত, 

দেন, মতি, হুবলী, সথনীত, সতাজিৎ, বিশ্বজিৎ, রিপু্য় ৰ 

(বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ ফরেন )”-_রীজস্থান। 
(২) ৩য় রাজবংশ ১। শিশুনাগ, ২ । কাকবর্ণ, ৩। | 

কষেমধর্্া, ৪1 ক্ষেত, ৫| দিথিসার, ৬। অজতশক্র, | 
৭। দর্ভক, ৮। উদয়াম্ব বা অজয়, ৯। নন্দিবর্ধন, ১৭ ॥ ৃ 

বহারনি '_বাজস্বান। - 8 



ছু 

আমার কাম্মীর যাত্রা । মি 
সপ প ্ফ এ 

(হইয়া উঠে এবং গঙ্গাপার হইয়া আসিয়া পুনঃ | সিদ্ধতীরে গিয়া নিশিজয়ী মিকনদরদার ডে! | 
পুনঃ মগধরাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে। এই | সথ্য স্থাপন. করেন।' ক্রিদ্ব অচিরে তিনি; 
কারণে মগধরাজ অজ্জাতশক্র' উহাদের রাজধানী সিকন্দরসার চক্ষুশূল হুইয়া উঠেন ও, তখন | 

“বিশালগুরী”। (১) অয় করিবার জন্য সসৈন্ঠে | তাহার শিবির ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।“-পরে! 
'ঙ্গা-ও হিরণ্যবাহ নদীঘয়েরু সঙ্গম "স্থলের (২) | তিনি সসৈন্ঠে মগথে ফিরিয়া আইলেন। ভাঁরু | 
সমীপবর্তা পাটলী নামক ক্ষুদ্র গণডগ্রামের উপর ; তের “মেকিয়াভেলগী” কুট বুদ্ধি বিশার্দ চাঁণক্ের : 
ছূর্গ নির্মাণ পূর্ব্বক. কিয়ৎকাল অবস্থান কষেন। ূ এই সময়ে এই স্থানে অভয় হয়। ইনি ৩২০ 

এই হইল পাটলী পুত্র নগরের হুত্রপাত। অজাঁত- | পৃঃ নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া উন্- 

শক্রর পরবর্তী আরও ৪ জন রাজার পর ৩৭০ । গুপ্রকে পাটলিপুত্ের সিংহাসনে প্রতিষিত করেন । 

পৃঃ খুঃ মহারাজ নন্দের শাসনাভিনগন আরম্ত,হয় ॥ সিকন্দরলা» পঞ্চাৰ (পঞ্চাপ) প্রদেশের: 

ইনিই রাজগৃহ হইতে মগধের রাজধানী পাটি! কিয়দংশ জয় করিয়া তথায় একজন গ্রীক্ শাসন: 
পুত্রে স্থানাস্তরিত করেন। কর্তা রাখিয়া গিয়াছিলেন। চন্ত্রগুপ্ত এক্ষণে? 

মহারাজ দন্দের মুর নারী এক নাপিত | তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। ইহার পর; 
জআাতীয়া দাসী ছিল। তাহারই' গর্ভে ও নন্দ ৪ বক্তিয়ার গ্রীক অধিপতি সেপিউকসের 

রাজের গুরসে জগদ্ধিখ্যাত চক্্গুপ্ডের জন্ম, হয়৷ 

দাসীর গর্ভজাত বলিয় চন্ত্রগুপ্ত পিতার পরলোক 

গমনে পৈতৃক রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে 
রস স্ 

(১) ০1891), ৪ 8) 71110019 011 8) 1118 1300. 

18198 108001'35 081)080108107 10576851610] 810৬ 1 

75367) 1358811),. 20 2001158 80111) 91 37010980৮-- 

228 01 8৫41৮ 151070708-73, 06. ॥।. 

6২) কত 808995 16:10 চেঞ ছ্01607195 069 

সহিত ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বক্তি, যারাজ: 

নী তাহার, হস্তে স্বীয় কন্যারত্ব সম্প্রদান: 
করিয়া তাহাকে জামাত: সন্বন্ধহত্রে'.. আবদ্ধ! 

করিয়া ফেল্নে 1: (১.):- ডি, 2 

মহারাজ চক্রবর্তী, চন্্ুপ্রের শায়ন.'কাঁলে'্ 

পাটলিপুত্র স্থখসমৃদ্ধির চুড়ান্ত 'সীমায় উপৰীত। 

হয়। এবং বঙ্গ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত টা 
সঃ (৬) 11015 1), 813 188 ৪1 6189 1800010) 0. 6186 দেশের রাজাই ইহার অধীন, তা স্বীকার করেন । 

1৮1879-088 ৮077 008 880055, 1758101110 08৪ 
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2) 10)11)0. 01)56 0115 [0)0010)1. 0 (106 99279 18. 0 

80078 201)1165 6) 615 ৮৪31. 10 168 [01-281 000788 ৰ পু 

(৯ 1877115. ক 801. 10)0দ বিজ 0া1০)) 96 8১6 | 

00061 0718 আ।]] ০০:7900))৫ 101) 1105 ৬8)০101)6, 

6, [1616 স৪৪ ৪ 8081]1918 215609৫:02 819 

(৪1৮৪, 6০ 81069 079 6))০199040207905 04 6108 8৫ 011- 

8৪ 08 71818 ) 880 606 17095581 0965691) 1800- 

এই সময়ে পাটপিপুত্রে তাহার রাজসভায় | 

 শ্রীকৃদূত মহামতি. মেগাস্থিনিস (২). অনের | 

(৯) 109 17619706 10৫05 ৪৪ ৫5801861 ট। 
বার টি, 50১. 

46130107197) (4186 [701৩0 য 8] ০] 
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184) 109758460. 10698 %৪৪6 জিত 1057-৮39- 

হিরা চ. এ , 109. 2), 

সি শীজলী 
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[২৯ : রী 

এ পরি ০০০ চস. সস, ৯ এ... রগ উম 

| দিন্অবস্থান করিয়া -ছিলেন।... এদেশে পুরা 
্ কালে ইতিহাস :জ্খার প্রথা: আদৌ:.ছিল,না 

1 হুতরাধ মেগাস্থিনিৰ বাহ! “লিপিবদ্ধ, করিয়! 
1. গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে রত্বতৃল্য অতি ছুলনভ 
[হইয়া দাড়াইয়াছে। তিনি লিখয় গিয়াছেন, 
] তৎকাবে গাটলিপুত্র নগর দৈর্থে প্রায় .১০:ও 
| গ্রন্থে ২ মাইল বিস্তৃত সম্ন্তর- ক্ষেত্রাকার 
ও (98181119011) (.৯.) প্রাচ্য. রাজ্য সকলের 

| মধ্যে অতি- সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী রাজধানী 
ৃ ছন্'। “ইহার চতুর্দিকে প্রথমতঃ ৪০০ হন্ত 

| প্রশস্ত ও ৩০ হস্ত গভীর পরিখা এবং 
| তাহার .পরেই ৬৪টী তোরণ ও ৫৭০টা শস্তি 
| ভবন (০০৭৩1) সমন্বিত এক অত্যুচ্চ কাষ্ঠ প্রাচীর 
|| নগ্ধরকে . বে্টন করিয়া শক্র হস্ত হইতে 

1 নগ্রবামীগণকে রক্ষা! করিত। .এই-কাষ্ঠ প্রাচী- 

[| রের গাত্রে অসংখ্য ছিড্র ছিল) তন্মধা দিয়া 
(|মখথধ সেনাগণ অবরোধ কালে শক্দিগের উপর 
|| ঘন ঘন শর বর্ধন করিত। (২). ১৮৭৬ থুষ্টাবে 
| এই স্থানে একটা ক্ষুত্রান্কতি ইষ্টক প্রাচীর বহি- 
] গত হয়। অনেকে অনুমান করেন, উক্ত প্রাটী- 

ষ বই ফাষ্ঠ প্রাচীরের ভিতি। (৩) 

টু (১). ন্ঠ 18 0 8106. 81089 91 &. মহ, 

01088 £1860 ৮০ 8 ০০৫৩) 8], 01৩৩৪৫ 1) 

01097806195 101:.076 01801981601 5008, 16 1098 & 
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0055288- রী নি ০ তি সিসি 0] টিন শি শট ০0 হি লিন নং 

ূ টা তু ই কি 

£ - শখ এজ ২. ২ 

সত তি আপ পি সপ ০ সপ 

প্রা ৩০ বত্মর রাজত্ব, করিয়া ২৯, টি খ্ঃ 

চ্ণুত পর়লোকগত হইবে. প্রথমে তদীয় পুর 
বিন্ুসার ওতৎপরে তদীয়.পৌত্র মহারাজ.অশোক 
মগ্রধ সিংহাসনেণআরোহধ করেন। (১) রাজ্য 

প্রাপ্তির . অব্যবহিত “পরেই, তিনি সর্ব, প্রথম 
বৌন্বধর্শ গ্রহণ করিয়া পাঁটলীপুত্রকে বৌদ্ধ ধর্মের 
কেন্জ্ুস্থল করিয়া! তুলেন। বৌদ্গধর্ম গ্রচারস্ও 
প্রজাবর্গের সখ ঈমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্ট তিনি বিধিমতে 
যত্ববান হন। ফ্সশোক আর্য চিকিৎস! বিজ্ঞ! 

নের উন্নতি সান ও ঘীড়িত দক্িদ্রগণের কষ্ট 
'লাঘবের জন্ত ধর্ভাহার বিশাল. রাজ্যের স্থাঁনে 
স্থানে__বিশেষস্কঃ পাটলীপুত্রে অনেকগুলি 

চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহাতে: 

সকল শ্রেণীর পীড়িত লোকের! রাজব্য়ে ওঁষধ 

পথ্যাদি পাইত এবং উপযুক্ত কবিরাজগণের : 
চিকিৎসাধীনে গ্বাকিয়৷ অচিরে নিগ নিজ রোগের 

যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিত। 
মহারাজ অশোকেরই প্রতিগোষকতায় 

বৌদ্ধ প্রচারক দল পাটলীপুত্র হইতে পবিত্র বুদ্ধ 
“বটশাখা হস্তে করিয়া! ভারতের সর্বত্র এবং 
সুদূরবন্তী বক্কি,য়া, কাবুল, কান্দাহা; সিরিয়া 
মিশর, মাঁসিডন, সাইরিন্, এপিরস্, সিংহল 
পুর্ব্বোপত্ীপ ও চীন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্শ 
প্রচার করিয়। বেড়াইতেন। এই সময় 
বিবিধ কুস্থমোদ্যান ও মনোহর নিকু্ 
কাননাদিতে.. পরিপূর্ণ হইয়া পাটলিপুত্রের 
্রাক্কতিক শোঁভা এতই বর্ধিত হইয়াছিল যে, 
অতঃপর ইহা বহমপুর পিপপুর ইত্যাদি 

(১৪ 4106 ৪৪ 1 45080 198. 8180 ৪6 081911. | 

00৮) ০: 28 020৯,-- 1)6৩19:, 7, 81. 7 



:শ এও পাচার ক 

শ্োড! সমৃদ্ধি ব্ঞ্জক নামেও কখন কখন 
ীঁ অভিহিত হইত (১)। ২২২:-পু$ খুঃ মহা 

রাজ অশোকের মৃত্যুর -পর উপযুক্ত, উত্তরাধি- 
্ারীর অভাবে মৌরধ্যবংশের (৬) গৌরব রবি 
'আমশঃ মলিনকান্তি হইতে লাগিল এবং পরিশেষে 
১৮৩ পুঃ খুঃ সঙ্গ বংশের (৩) অভ্যুদয়ে উহা! 
একেবারেই অন্তর্ধান. করিল। 5 * 

. অশোকের বহুকাল পরে, ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে চিফা- 

| হিয়ান, নামে একজন প্রদিদ্ধ চীন পরিব্রাজক 

ভ্রমণ উপলক্ষে এখানে আসিয়া তৎকালিক 
(অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়! গিয়াছেন? 
(তখনও এই নগরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড রাজ 

| প্রাসাদের তগ্নাবশেষ কেবল বর্তমান ছিল। 
(তাহাই দেখিয়া পরিব্রাজক এতদূর - বিস্মিত 
হইগ্লাছিলেন যে, ইহা মনুষ্য. কৃত বলিয়া 
কোনও মতে তীহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনি 
নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, 
প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিশ্চয় দৈত্য দারা নির্মিত | 

০ উর সপ পনর পপ ০ এ ০০৯ পা পাপ পাস 

(১) ৮৮ 01, 1710) 15 010প্যা 89 81061 

[887১01১8756 (80৩ ০10 ৮ 70/618 ), 18৪ 1908, 2 

8)8001109 11). 8000078,8, রি ০01 040- 

(1018 খাত ৮,103, 8১ | 

(২) '৪র্য রাজবংশদৌর্ম্যবংশ (ৃষ্ট অন্দের-৩১৫ বর্ষ 

| পূর্বে). |. চক্ত্রগণ্ত (৩২--খ্ঃ পু.১:ইনি নন্দবংপের উচ্ছেদ 

করিয়া মগধের রাজা'হস)। ২1 বিন্ুসার; ৬। অশোক 

বৌদ্ধ, ধর্তের। সঙর্ধায়তা, ৪। সযুশা, ৫.1 দশরধ, ৬ |. 
| সত, ৭।.কেশলিশোক, ৮ মোম ৯ | শতধনু, 

| ১০। বৃহ্রধ' _ রাজস্থান 

(৩) €ম রাজবংশ--১। ৃষ্পমিঞ, ২। অগনিত 

৩। হুজোষ্ঠা, ৪। বন্থমিত্র, ৫। আর্ক, ৬ পুনিন্দক, 

ৃ ক বমি, ৯। | দেষৃতি। '_ রাজস্থান. 

| ূ চা | ৪ মার কাশী বাহা। চা 

ূ হইয়াছে। ক 

১ ২০৫ || 

(১) তিনি. আরও বলিয়া জজ | 
যে, তৎকালে, প্রজাগণের অবস্থা খুবই ভাল | 
ছিল। লোকেরা প্রায় সকলেই ধনীর উন্নতিশীর ৃ 
ও. র্মপা়ণ (ছিল। : তখন: এধনকার মত | 
লোকের! কথায় কথায় আইন আদালতের ্ 
সাহায্য লইয়া সর্বন্বাস্ত হইত না।. চক্র কুর্য্য- | 
কেই সাক্ষী করিয়া তাহারা সাধারণ বিশ্বাসের | 
কার্য সকল করিত। (২) মহারাজ অশোক | 

ষে স্থানে বাস করিতেন সেই স্থানে & | 
পরিব্রাজক একটা ৩৫. ফিট উচ্চ প্রস্তর স্তস্ত | 

প্রোথিত থাকিতে দেখিয়াছিবেন। উক্ত স্থানটা ূ 

“নালা, (৩) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। স্তস্তের | 
মস্তক দেশে একটা সিংহ্ প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত 
ছিল ও স্ত্ত গাত্রে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 

ঘটনাবলী খোপিত থাকিতে টির 
দেখিয়াছিলেন। 

সঙ্গ বংশের (৪) পর কণ্ং পীর রাজগণ (০ 

(5) 448) 08, 7711019 06108 6110 নি 051 
[1809১ 119 01161৬)16087715 0৫ ৮1010181861 09071. 
11818811916: (109 €২১1)11. (৫101110108) (0 07017817001, 176 
78881/6 9(01]68 01 ৮/1)101) 0116 ০115 ৪৮৩ 10809) 119 
00755 8101 0115 80111118151 (05/618) 818 00 
10071700৮0৩ 22155 9৫ 800015856 8181008, 
12,003. 

(২) ৪8৪৪ [7618 ০৫ 13901; 9৮ ০১11071775, 
(৩ ৮8109 009৯ 01 বৃন্দ (18167610060 11 8188 

8৪110171599 /0)78218) 15810058180 00 6189 9. 00,911 
07৬ 8৮৪৪ 9 ১৯:8110780৯ (৮. ১6. 16%86৮17 888. 8.) 

89, 9. 

(৪) ওষ্ঠ রাজবংশ--"বাহুদেব, ভূ্িমিত্র, দারারিপ, 

সৃশন্মাচ দিপ্রক, কৃ) শাস্তকর্ণি"- বজস্থান | 
১ 

(৫), ৭ম রাজবংশ--পূাৎগ্গ, সতাকণ*: লক্ষাবর, 

চপলাঙ্ষ, মেঘন্তী, পটুম।ন, অরিষ্টকর্া, হ্যা গটালক 

তলক, প্রবিশ্সেন, সতকর্ণি সুন্দর, চকোর শাতক্ি, | 

শিব্বতী, অরিন্দম, রৌমতি, আজ, শিবদ্ধ, সাধ্য, | 
সোনতরি, বিজয়মেন, চন্দ্রবীজ, শালা, হুখযজ্জদেব”-_ 

রাজস্থান। ৃ 



1 তৎপরৈ দবশালিনধ বাঁজ্য ঝাক্ষিণাতোর প্রবল 

ও জমশঃ ধ্বংসাবস্থা প্রা্ত হয় । 

[| ছিলেন তংকালে পাটলিপুত্রের অতি শোট- 
1 অবস্থী। “মৌর্যবংশের' প্রি রাজধানী 

তর্ধন: ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণের + আধিপত্য পুনঃ 

দুঁটিপে স্থাপিত ইইতেছিল, তথাপি অসংখ্য 
| বৌদ্ধমন্দির ও বৌগ্ধরাজগণের কীর্তি চিহ্নাবলী 

চাঁরিদিকৈ বিামান থাকিয়া পাটলিপুত্রের 
পুর্বব গৌরবের কথা পরিব্রাজকের হৃদয়ে উদ্দী- 
টা করিক্বাছিল। -. 

[শুনা যায় না। তখন: বিহার নগরই সম 

সময়ে যে বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটপিপুত 
] বা পানা হইতে বিহারে স্থানান্তরিত হয়, তাহা 

4 শ্রাধাপ্ সংস্থাপিত হইলে উল্লিখিত রাজধানী 
| পরিবর্তন সং ঘটিত হয়। রি 

' মোগলদিগের রাজত্ব কালে পাঁটনা, বঙ্গ ও 
পাপী িশিশাশিপাপিস্পিশীিী 

71:0১). 5০8516, 0থ48185 16, 92888) ৪, 

4 বত 2%$, ৮ 14010088 ৪00 0170098,- 

১ 9৮ ৬8 ভি | 

] কির? ৭১” হইন্ডে: ২৬ পু খৃঃ. নর্ধাত টু 

| | পাটিগুক্রে রা প্করিষ্তে ঈ্ঘ হইয়াছিলেন:। 

0 পরা্রান্ত অঙ্ঃগণের ১) বষ্ঠতা বার করে 

তখন" সম্পূর্ণ হ্রীউষ্ট হইয়া পত্তিক্গাছিল। ধদিও 

(ছিলেন। 

(বিবার প্রদেশের রাজধানী ছিল। কিন্ত কোন 

স্থির করা স্থকঠিন।. বোধ হয়. কাশ্যকুজে 
] রাঠোরগণের অথবা - গৌড়ে সেন রাজাদিগের 

সত 2৭ * . এ ভি ইিউগিপর 

পর আগতে 

বিহারি প্রদেশের মধ্যে পুনরায় একটা প্রধান] 

ন্গর-হইট্টা উঠে।”  মমাটি :আরঙঈভীীধের' 'গৌঁধ | 

আঁজিম-উলগীল এ শ্ীদেশৈর সবাদার হইয়া | 
নিজ নামাসসাঠে পাটনাঁকে '-“আজিমাবা?” | 

1 নামে অভিহিত করেন?) উদবধি খুলমানগণ | 
| - স্থৃইজন্টের প্রায় ৬৬৪ বংসঞ্ পরে ছিউগন্থসাং' 
। নীঁমৈ আর একজন চীন" পরিবীজক 'অন্ুল 
[অধাবরসাঁয় বলৈ' ভরত সাগাজো অগিমন করিয়া- 

পাঁটনাকৈ 'আজিমাবাদ” বলিয়া থীকেন। ১৬৪০ ] 

বীষটা্কে ইইরাজ বণিকগণ দর্কগ্রধম এই পাঁটনী | 
নগরে সম্াট সাছীঞ্াহাঁনের অনুমতি ক্রম একটা ৃ 

বাণিজাকুটী নির্মাণ করিয়া অহিক্েন, রেশম, | 
পশম:ও  পট্বস্ত্রীদির বাঁণিজ্ট আরস্তভ করেন। ৃ 
কিন্ত ইতরাঁজের' প্রতি বিধাতা চিরকালই নু- | 
কুল। “গলাসী-খুদ্ধের গর ইতরাজ বাঙ্গালীর |: 
মবাঁবকে কাঠ পুত্তলিক৷ প্রায় করিয়া! তুলিয়া | 

ইংরীজের উৎসাহে যীর কাশৈম | 

দিশলীশ্বর সমাট সাহা আলামের বিরদ্ধে যুদ্ধে | 
প্রবৃত্ত ছইরা সপ্জাটকে পরাজিত করেন। এই | 

। স্থানে ইংরাজেরবাণিজ্যকুটাতে বগিয়া সমট সাহা | 
:০৮১২০৩ সুতা বক্তিয়ার খিলিজির বিহার, 

ৰ অন্ধ কালে পাটলিপুত্রের আর কোনও কথাই 
আলাম মীর কাসেমকে বঙ্গ, বিহাঁর ও উড়্িষ্যাঁর, 

স্টবাদার নিষুত্ত করিয়া! উক্ত মর্শে একটী সনন্দ | 
ও ইংরাজদিগক বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চিটাগং | 

প্রদান করেন। হি. 

নীর কাশেম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্য! প্রাপ্ত 

হইয়া 'অধিক দিন ইংরাজদিগের মন যোৌগাঁইতে 
পারিলেন নাঁ। শীঘ্রই বিবাদ উপস্থিত হইল--. | 
১৭৬৩ শ্রীষ্টার্ধে এই স্থানেই নষ্টধুদ্ধি মীরকার্শেমের | 
আত্তায় তুদীয় ,ফন্ধাপী সেনাপতি" নিষ্ুর সমর 

| খাঁর (১) হস্তে ১৫০ জন ইতরাজ অতি নৃশংস | 

ভাবে নিধন প্রাপ্ত হন। 

(১) 44 1801086.00870০0, 09201710 1817890%. ভাঙা. 

69 9101)8106 1190 7896:64 17809 11087 0179 (07 ৃ 

(806 02107 ৮০ 079 1097001 81১0 98০ থম, ৮ 



ছি হ 

শি সনদে 

| শমানিক চাঁদের দীর্িকা নামে এখানে 
] এক অতি বিস্তৃত: পু্করিণী আছে। ইহা যে 
| কত কালের ও ইহাঁর খনন কর্তাই বাকে তাহা 
] অন্যাপি স্থিষীকৃত হয় নাই। «কেহ কেহ বলেন 

'বাঙ্গালার শুর রাজাদের আদিপুরুষ আদিন্তুর 

,] কোনও বিশেষ যজ্ঞোপলক্ষে ইহা খনন করাহিয়া 
| ছিলেন। কেহ কেহ সিবাঁজউদ্দৌলাঁর দেক্উয়ান 
মানিক টাদকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলেন। 

ইতি পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে যে বাঁকিপুর 
| গাটনার গিভিনষ্টেশন বা সরকারী কার্ধ্স্থল। 
| গ্রধাননকার.সরভ্াঁরী আপিষ, আদালত প্রস্ততি 
']-ধমস্তই বাঁকীপুরে । : এখানে “গ্যাসটিংফলি” 
| 00989110185 017); নামে ১১৯৩ ফিট উচ্চ 

ও উপরে উগ্িবার ১৪০টা. সোপান বিশিষ্ট 
এক প্রকাণ্ড. শুন শন্তাগার অবস্থিত থাকিয়া 
ইহার নির্মাণ কর্তা গ্াসটিং সাহেবের . নির্বদ্ধি- 

].তার পরিচয় দিতেছে । বিহার ভূমিকে দুর্ভিক্ষ 
| রাঁক্ষসের করাল কবল.হইতে নিরাপদ করিবার 
.| অভিপ্রায়ে গ্যাসটিং সাহেব গবর্ণমেণ্টের. বিপুল 

1] অর্থবায়ে এই “গোলার? নির্মাণ করেন। কিন্ত 

; | তীঁহার অকিলাষ পূর্ণ হয়. নাই। সেই জন্য 
. | অব্রস্থ লোকে ইহাকে 'গ্যাসটিং ফলি' বা 

গ্যাসটিং সাহেবের নির্ব,দ্ধিত। বলিয়া থাকে 
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আমার কাশ্মীর যাত্রা | - ২০৭. 

গ্রীম। এই হাজিপুরে করর্তিক- মাসের . পর্ণিমা 
তিথিতে এক. অতি প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া, থাঁকে।, 
এই মেলায় ভারতের নানাদেশ হইতে রিরিধ 
পণা দ্রবোর আমদানী হস্ব। তত্মধো হয়, হী, 
উদ্, গো, মহিষ প্রভৃতি পণ্ডই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। প্রবাদ আছে পক্ষিরাজ গরুড় ষে 

যুষুধান গজকুন্রকে নৈমিষাঁরণ্যে লইয়া, গিয়া! 
ভক্ষণ করেন, এই স্থানেই তাহাদের *্দীর্ঘকাল- 

ব্যাপী তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল । ইহাঁর নিদর্শন 
স্বরূপ অদ্যাপি এই স্থানে “হরিহরদেবের' এক 
গ্রতিমৃত্তি বিরাজ করিতেছে। এই হরির 
দেবের নামাহদারে, উল্লিখিত . মেলা “হত্রিহর- 
ছত্রের মেল! নামে অভিহ্তি হইয়া আদ্তেছে। 

বর্তমান পাটনাঁকে মোটামুটি চারি অংশে 
বিভক্ত করা যাইতে পগারে। প্রথমতঃ প্রত 

পার্টনা সহর. দ্বিতীয় বাঁকীপুর বা পাটনার সরকারী 

কার্ধাস্থল (গু ৪৮4০5), তৃতীয় দানাপুর বা 
পাঁটনার সেনানিবেশ (170110710 819607), 

ও চতুর্থ মারুগঞ্জ বা পাটনার বাণিজ্য স্থান 
(61801116 008010 0172 

পাটনায় তিনটা বিশেষ অদ্ভুত প্রথা অভ্যা- 
গত দর্শকের কৌতুহল বর্ধন করিয়া খাকে। 
প্রথমতঃ পাটনার গগৃহাদি . নির্মাণ . প্রথা | 

এখনিকাঁর গৃহাবলীর .অধিকাংশই কষ্টিময়। 
পটিনায় হিমালয়ের “তরাই' প্রদেশ জাত শাল- 
কাষ্ঠ বরাবরই অতি অল্প মূল প্রাপ্ত: হওয়া 
যায়। সেই জন্যই বোধ হয় এদেশে কাঠ গৃহ | 
অধিক | অন্রষ্থু লোকের! ইঞ্টকাঁদির পরিবর্তে |. 
কাষ্ঠ দ্বারাই গৃহের প্রাচীরাদি করিয়া “খোঁলীয়, | 

১. 



] ২০৮ টন 
1 শশী 

সমীরণ |. 
শপ পপ 

| গৃছাদ আবৃত করিয়া থাকে। জজ স্থানে যে ৷ সকল .েবালয় .সম্প্রতি | 
| পাটনার “বিবাহ প্রথা । অত্রস্থ প্রকৃত অধিবাসী-. 
| গণের পুত্র ও কন্তাঁর বিবাহ কার্ধ্য কেবুল মাঘ 
| ও ফান্তন মাসেই অনুষ্টিত হইয়া. থাঁকে। বোধ 
|| হস নাতিশীতোষ বসন্তকাল সর্বতোভাবে 

|] পরিণয় ক্রিয়ার অনুকূল বলিয়া এই বিশেষ 
| পদ্ধতি গ্রচলিত হইয়া আসিতেছে । তৃতীয়ন্ঃ__ 

পাটনার 'শবদাহ' প্রথা। গঙ্গার পরপার ভিন্ন 
| প্র্কত পাটনার লোকেরা! কখনও মৃতদেহ দ্বী 

"| করে না। বোধহয় প্রাচীন মগধজ্দশ আর্যগণের 

 পুণাতৃমির সীম! বহিভূ্ত ছিল-বলিয়া অন্রস্থ 
' | হিন্দু অধিবাসীগণেরও মধ্যে এই অভিনব সৎ 
| কার পদ্ধতি বদ্ধমূল হইয়াছে । 

 পাঁটনা ট্রেশনের সম্নিকটেই একস্থানে 
'] “অশোক-্ত,প” নামে এক্টী প্রকাণ্ড মৃত্তিকা 
| রাশি দৃষ্ট হয়। অত্রস্থ 'লোকে বলে পূর্বে 
| এন্থলে মহারাজ অশোকের প্রাসাদাদি ছিল, 
| উক্ত মৃত্তিকান্ত 'প সেই রাজপ্রাসাঁদেরই .ধ্বংশী- 
বশেষ মাত্র। টি স্তূপেষ উপর একটা 

বিরাজিত আছে, তন্মধ্যে “হরমন্দির” ও.পাঁটন- | 
দেবীর মন্িরই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । পাঁটনা | 
নগর শিখগুর গুরুগোবিন্দ সিংহের জনস্থান | 

বলিয়া উদ্লিথিত মন্দিরদয়ের প্রগ্রমটী পঞ্জাব 

কেশরী রণজিৎ সিংহ কর্তৃক নির্টি ত”. ইহাতে |. 

অন্যাপি গুরুগোবিনের গ্রন্থ ও পাছুকাদ্বয় অতি 

যত্বের সহিত রক্ষিত হইতেছে।, দ্বিতীয়টীতে 
নগরের অধিষ্ঠা্সী 'পাটনদেবী” কালীমূর্তিতে 
বিরাজ করিতেঞ্ছন | শিখগুরু গুরুগোবিন' এই 

পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মস্থান বলিয়া 
এই নগর শিখসম্প্রদায়ের মহাপুণ্য তীর্থতৃমি 

বলিয়া! প্রসিদ্ধ, 'এক্ষণে ইহা শিখ ওমুসলমানের 
প্রধান সহর হইয়া দীড়াইয়াছে। কেহ কেহ 
বলেন পাটনদেবীর নাম হইতেই বর্তমান পানা 
নগরের নামকরণ হইয়াছে । 

এখানে ইংরাঁজদিগের প্রাচীন চি রায় 
ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণ ও হরিদ্রাবর্ণের প্রস্তর খণ্ড নির্মিত, | 
৩৭ ফিট উচ্চ একটা সুন্দর স্তস্ত দৃষ্ট হয়। 

ৰ 'মুলসমান 'দরগা' বিরাজ করিতেছে | নদী তীরে শুনিলাম সমরুখারু হস্তে থে ১৫০ জন ইতরাজ 

চকের মধ্যে "্রামনারায়ণ ছূর্সের” ভঙ্মীবশেষ ; নিহত হইয়াছিলেন, সেই সকল নিহত ব্যকতি- 
| অন্যাপি বিদ্যমান আছে। শাহজাদার (১) 

বিরুদ্ধে রামনারায়ণ এই ভর্ণটাকে বহ কষ্টে রক্ষ। 
করিতৈ সমর্থ হইয়াছিলেন। এতত্তিন্ন পাটনা ] 

| সহরে ছুইশত বৎসরের কোনও গৃহাদ্দির ধবংসা.. 
| বশেষ এক্ষণে অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে। 
; | পূর্বতন বৌদ্ধ ধর্ের প্রসিদ্ধ কেন্ত্র স্বরূপ 
: | পাটলিপুত্র বা পাটনা হইতে অধুনা বৌদ্ধ ধর্মের 
| কল চিহবুই বিলুপ্ত হইয়া প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির, 

| বাঃ মতই হি্ু দেবাণয়নূপে পরিণত হুই- 

বিখ্যাত বারিক আছে। 

গণের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ ইংরাজরাজ এই স্তন 
নির্মিত করিয়! দিয়াছেন। 

পাটনার তৃতীয় বিভাগ দানাপুর পাটনার 
মেনানিবেশ। এই স্থানে ইরাজ রাজের এক |. 

তাহাতে অসংখ্য 

দেশী ও বিলাতী সৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে । | 
দানাপুরের বারিকে অনেক দেশীয় চর্মকার | 
বাস করে। তাহাদের নির্মিত চর্মপাহক |. 

বহুদিন স্থায়ী ও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সর্বত্রই 



আমার কাশ্মীর যাত্রা । ২০৯ | 
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প্রসিদ্ধ । 'দানাগুরের জলবায়ু অতি ্ বা্থ্াকর। | হইতেছে, আর আমাদের গ্রজাবৎসল রাজ! 
পাটনার চতুর্থ বিভাগ 'মারুগণ্ড এখানকার | তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও অর্থের মুখুপানে চাহিয়া | 

প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখানে ব্যবসার মধ্যে | সেই বিষ নিজহস্তে গ্রজার মুখে তুলির! ,দিতে- 
গম, তি্সি, প্রভৃতি শস্তের খ্যবসাই অধিক | ছেন ক্রিরপে? আঁবার এই অহিফেন বিষ 
(লাভজনক. কথিত আছে এক সময় এই | এদেশে কত পরিমাণে জন্মাইল, চীন প্রন্থৃতি | 

| মীরুগঞ্জের ঙ্গাতীরে ১৭০০ বাঁণিজ্য তরী বর্তমান ; দশের উচ্ছেদ সাধনের জন্য কত পরিমাণে | 
ছিল। কিন্তু এক্ষণে রেলওয়ের কৃপাঁর জলপথ | রপ্তানি হুইল, এ দেশীয় প্লোকেরাই বা কত 
বাণিজ্য অনেক পরিমাঁণে হাস প্রাপ্ত হইয়াছে ও ] পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া! মৃত বা লীবন্মুত হইল 
হইতেছে। পাটনার অত্যু্র ক্ষেত্র নিচয় চীন ; তাহা নিরুপণের ভন্ত বাঁকিপুরে অপিয়মূ 
ও ভারতের সর্বনাশের জন্য ভূরি ভুরি অহিফেন এজেন্দি' নামে এক বুহৎ সরকারী কার্যালয় 

'বিষ উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়া ইৎরাঁজ রাজের | আছে। 
আয়পথ দিন দিন বর্দিত করিতেছে । আমা- | পাটনা সহরূকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
দের দেশে আন্কাল প্রজার সহিত রাজার ; মধ্য দিয়া রেলপণ গিয়াছে । ষ্টেশনে ক্ষণকাল 

বোধ হয় অর্থ লইয়্াই সম্বন্ধ । তাহা না হইলে থাকিয়া টেন আবার উ্দ্াসে ছুটিতে আরম 

উত্তরোস্তর এদেশে কতশত নরনারী এই অহি- | করিল। 

ফেন বিষ সেবনে অকালে কাঁলগ্রাসে পতিত ক্রমশঃ-- 

উরি 

সাংখ্যস্বরলিপি। 

ন্বরসন্ধ্যা-স্বরসন্ধি | 

দিবানিশির সন্ষিকাঁলে যেমন সন্ধার উৎ- | আমরা "অতিরিক্ত ভাবে স্বরগুণনকে স্বরসন্্ী- 

পত্তি হয় সেইরূপ ছুই বা ততোধিক স্বরের ৰ করণ- স্বরগুণকে ন্বরসন্ধি কহিতে পারি। 

| সপ্ধিকালে স্বরসন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। এই স্বর- গুণ্যস্বর | 
'সন্ধা! সঙ্গীত রান্গ্ে বড় কার্য্যকারীঃ। যে স্বরটাকে গুণ দ্বার! বর্ধিত, করা যায় | 
:. স্বরুগুণন অর্থাৎ স্বরসন্ধিকালেই স্বরসন্ধ্া | তাহাকে গুণ্যস্বর-কহে। 0 
জন্ম লাত করে। স্বরগুণনেই' স্বরের প্রন্কৃত গুণকন্বর ্ 
সন্ধিস্থল বিরাঁজিত হয়। যেস্বরের দ্বারা অপর 'কোন স্বরকে গণ ৃ 

. * আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগ্বমানুষায়ীও | করা যায় তাহাকে গুণকম্বর কছে। ও 



হারার. এর শর ্্-স্ 

1... ফলম্বর। 
একটি স্বরকে অপর কৌন স্বর দিয়া গুণ 

'করিলে'যে ফল হইবে তাহাকে ্বরগুর্ণফল বা 

ুর্ফলস্বর কহা যাঁয়। এমন কি শুধু ফলম্বর' 

কা াইতেও পারে। ৃ 

বর্গন্বর । , 
৷, শুগা ও গুণকস্বর সর্বতোভাবে সমান 

নে তাঁহাদের গুণফপকে বর্গস্বর কহে। যথা 

ূ স্ শ সা _ সাং * 

যুত্তস্বর। 

 হসন্তমাত্রিক ও মৃখ্যন্বর যুক্ত হইলে ত"হা- 

[দের যৌগফলকে কতন্বর কহে। যথা মম! বা 

মা গৃমা বাগ্া। মৃপা' বা ম্পা। 

স্বররাজ্যে যোগ। 

স্বররাজো যোগ সাঁরারণ সম্পত্তি । বিচ্ছিন্ন 

(বিশৃখল স্বরসমূহ নানারূপে যুক্ত, হইয়া সঙ্গীত 
. (রাজ্যে মহীকার্ষয করিতেছে। ছেদ. -যোগ, টান- 

যোর্গ, খগুযোগ, গুণযোগ প্রভৃতি নানা প্রকার 

| যোগসাধনের দ্বার! স্বর সকল সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি 

ছা. সাধন করিতেছে। . 

রি ছেদযোগ। 
র ছেদযোগই স্বররাঁজ্যে সাধারণ ও স্বাভাবিক 

]থোগ। ইহা সমুদয় ভিন ভিন্ন বা পৃথকৃভাবে 
0 অবস্থিত স্রসমূহের ছিন্নপ্রাণকে সাধারণ যোগ- 
0 ত্রে আবদ্ধ করে । 

| টানযোগ। 
|. ছই বা ততোধিক একই স্থর পর-পর 
.[ খানি খাছ হল তাহাদের 

পরী তত হত 55 ২ 4 2 রে 28 ৯2৮১ চা ক ৭ 

সির নিযে লতার তারি লরি লিত ভরি রি বারিনর 
এ ] গিনি এ চু 

"| জি 

হা তারে 

চাস 

| সেই মিলনকে অথবা যখন একটি স্থুর পর-পর | 

স্থবর সমূহকে পরে-পরে ব! ক্রমে ক্রমে স্বীয় | 
করিয়া লয় তখন সেই স্বরের স্বী-করণকে, | 
অথবা যখন কোঁন একটি স্বর পরবর্তী মাত্রা | 

সমূহে স্বীয় স্থুরপ্রবাহ ধিশেষরূপে যোগ করিয়া | 

দেয় তখন শ্বরের সেই যোঁগকে স্বুরের বিশেষ | 

যোগফল বা টানফল অথবা বিশেষ যোগ বা 

টান কহ! যাঁয়। 

খণ্তযোগ। 

, যন একটি স্থুর হসস্তমাত্রিক ভাবে যাহিয়া 
রা একটি সুধা স্থরকে আলিঙ্গন বা স্পর্শ 

করে তখন গেই যে যোগ তাহাকে স্থুরের খণ্ড 
মাত্রিক বা হসন্তমাত্রিক অথবা সং ক্ষেপে খণ্ড 
বা হসম্তযোগ কছা যাঁয় | 

গুণযোগ । 
যখন ছুইটি শ্বরগুণ বা স্বরধর্মা যুগপৎ যুক্ত | 

হইয়! যায় তখন তাহাদের সেই যে যুগপৎযোগ ৃ 

(বা যুগ্ম বা যুগলযোগ ) তাহাঁকে ম্বরগুণযোগ 
ঝা স্বরগুণন কহা যায়। | 

'যোগচিু। ৰ 
ছেদ যোগের চিহ্ন - (--) বা(+) বা] 

| গেরিমিত বা নিক্মিত ব্যবধান )। পুর্বে এই | 
ছেদযৌগের চিহ্ন ও টান যোগের চিহ্ন তেমন |. 
বিশেষরূপে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই এখন || 
ভিন্ন ভিন্ন যোগের স্বতন্তস্বতন্ত্রূপ ব্যবস্থা বিশেষ | 
করিয়া দেওয়া হইল। | ৰ 

এই ছেদযোগ চিহ্বকে যোগাত্মক বিয়োগ |. 
চিহ্ন বা সাধারণতঃ সংক্ষেপে গৌগভাবে -ম্বর |. 
বিয়োগ চিহ্বও কহিতে পারা যায়।. * *: | €. |. 



সাংখ্যম্বরলিপি । . £ 

 টানর্ষোগের চি» (+) শুদ্ধ যোগচিহ 
রহিল।: কারণ- টানযোগ্টী  শুদ্ধ-যোগচিহু। 
এই শুদ্ধ যোগচিহ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
বুঝা যায় ইহা কিরূপ অর্থব্যঞ্জক ; ইছা যেন 
ছেদযোগের উপর বিরক্ত হইয়া ছেদ্রযৌগের 

ন ছেদটি কর্তন করিতেছে__যোঁগের ছেদশনির 
উপর অশনি নিক্ষেপ পুর্র্বক ছেদটুকুর হীন 
জাগাইয়৷ পর পর শ্তদ্ধযোগ রক্ষা করিতেছে । 

খ| এই কারণে এই. শুদ্ধ যৌগচিহ্রকে সংস্কৃত 
ব্যাকরণের বজচিহ্ব নামেও অভিহিত ব্রা 
যাইতে পারে। 

খণ্ড যোগের চিহ্ব » লুপ্তম্বরের সহিত 

হস্ত চিহু। 
গুণযোগ বা! গুণনের চিহ্ব _ (৮) এই 

চিহবটি গুণনের প্রথম ও প্রধান চিহ্ন .এই 

চিন্বের ভাব যেন ষুগপৎ পরস্পরের আলিঙ্গন 
বাল্পর্শ ভাব। ূ 

 ছেদযোগে সুরের অবস্থা । 
ছেদযোগে স্থুর সকল কেমন পর পর মধুর 

। ভাবে এবং যেন ইঈষৎ কম্পিত আন্দোলিত বা 
'তরঙ্গায়িত ভাবে "চলিয়া যায়। একই স্থরের 
' ছেদযোগে স্বর সকলের গতিভাব প্রায় টানা 

|' ভাবের কাছাকাছি যায় সেই কারণে একই 
স্বুরের বেলায় ছেদযোগ যেন টানা ভাবের 
'প্রতিদন্দ্ী হুইয়া প্রায় অনেক সময় কেমন অনা- 
'স্াষে তাহার স্কান অধিকার করিয়! বসে। 
ৃ নদীর জল. যখন মৃছু তরঙ্গায়িত বা মুছ 

ম্পিত থাকে তখন আমর! যেমন সচরাচর 

সু শি ভাব, তোর মধ্যেই আসে 

২১১ ]' 

না সেইরূপ একই স্থরের .ছেদযোগে মৃ্ুকম্পন | 

বা. মৃছতরঙ্গ তাহাদের টাটনাভাবের- তেমন. 

ক্ষতিকর নৃহে প্রত্যুত অনেক সময়ে টানা |.. 
ভাবের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সৌন্দ্ধ্য-উদ্রেককারী, |: 
হয়। ৰ 

(আশ চিহ।) ৃ 
একাক্ষর বা ,একাঘাতের বন্ধনে আবদ্ধ | 

রাখিয়া স্থর সমূহ প্রকাশ করিবার সময় শ- |. 
চি ব্যবহৃত হয়। এই একাক্ষর বা একাধাতের 

স্থর সমূহের বন্ধনেই যাহা আশের. বিশেষত্ব,. |. 
তাহা না হইলে আশের আর কি আবশ্তক? | 
সাংখ্যস্বরলিপির ছেদযোগেই. আশের যোগাস্মক | 
বিয়োগ ভাবের কার্য্যটা সম্পন্ন হইয়া যাক্স। | 
একাক্ষর বা একঘাতের আকর্ষণে সুর সমূহকে |. 

আকৃষ্ট রাখিবার জগ্ভ আঁশের চিত্রের যথার্থ | 

আবশ্তক তাই আশের জন্য পুনরায় বিশেষ' চিন্কু || 
করা গেল :-_ তাহা আশেক পর্বের চিহ্ব কসি | 

চিহ্বই কেবল প্রভেদ, এখন তাহা আকার ক সি 
(অর্থাৎ সমতল ভাবে স্থাপিত আকার )) 

ইহাতে সুবিধাই হইল--ইহা! আরও আশব্যপ্রক 
হইল। কিন্তু গানের বেলায় গানের সঙ্গে | 
সঙ্গে কথা থাকিলে কথার অক্ষর- স্বরবর্ণ ও | 
তাহার মাত্রাবিন্দু সমূহের ছ্বারাই বস্ততঃ আঁশের | 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া! থাকে; সুতরাং মেস্থলে 
আশের চিএ না দিলেও চলে। ৃ 

আশের অতিরিক্ত চিত্র ২ বা” অর্থাৎ | 
হজ বা কুজ বন্ধনী চিত রহিল। ৃ 

| ঘনশ্বর। . | 

যখন তিনটা সর্ববতোভাবে তুলাস্বর, গদি | ৃ 

হয়, তখন তাহাদের. সেই গুণফল্্কে নম্বর | ৃ  

ক্র 
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| কছে। ঘনম্বরের চিহ্ব ০ 
ঈশানকোনে তিন“সংখ্যা। কিন্বা সবের. ঠিক 
পার্থে তিন সংখ্যার, উপরে বিন্দু; বা' ফুট্কি। 

যথা সাল সাওল সা” সা সা 

আবৃত্তির একটি চিহ। 

- গানের কোন অংশ একঝর আবৃত্তি করিতে | 

অর্থাৎ গাহিতে ইচ্ছা করিলে সাংখাস্বরলিপিতে 

| তাহাকে ইংরাজী “আই” চিহ্বের দ্বারা দুইপাঙ্্ে 
' ঝেষ্টন করিতে হইবে। ছুইবারপ্আবৃত্তি লিখিত 
ইচ্ছা করিলে জোড়া আইয়ের দ্বার! আবৃন্তাংশটা 
' বেষ্টিত করিতে হইবে । 

স্বরবিন্দু। 
. হমস্তস্বরই প্রকৃতপক্ষে স্বরবিন্দুর ভাব ধারণ 
করে। টি ও 

স্বররেখা । 
থগ্ডমাত্রিক সুর স্বররেখাঁর ভাব ধারণ 

করে। 

. যতিযুক্ত স্থুর | 

ও | যে সুর ঘৃতিযুক্ত হইবে সেই স্থুরকে ভিন্ন- 

| রূপে লিখিতে গেলে তাহার মাথায় বা নিম্নে 

ষনা লিবিয়া স্থরের গায়ে যফলা (7) চিন্তিত 
করিয়াও দিতে পারা যায়। যথা স্তা বা সায। 

বলযুক্ত স্থর। 
; যেস্ুর বলযুক্ত হইবে সেই স্থরকে ভিন্নরূপে 
[লিখিত গেলে তাহার, মাথায় বা নিম়্েবনা 

্ | নিখিযা স্থরের গার: চা চিহ্নিত অর্থাৎ 'সয়ে বয়ে? 
র্ করিও! দিতে পাঁরা যায়। যথ! স্বা। 

স্থরের ঠিক পার্শে | মুখে উচ্চারণের স্থবিধার্থে সপ্তক | 

'লিখনের নৃত নৃতনরূপ অক্ষর সঙ্জ! 1. 

. মপ্তক লিখেবার কালে সুরের মাথায় সপ্ত 

কের চিহসংখ্যা না লিখিয়! পার্থে আরেক সজ্জা | 

লিখিতে পাঁরা যায়। পর প্রকারে সপ্তুক লিখিলে | 
আহা মনন্ূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে সেইরূপ | 
ভাবেই সংক্ষেপে মুখে উচ্চারণ করিয়া প্রকাশ | 
করা! যায়। প্রকার সঙ্জা প্রথম, দ্বিতীয়, | 

তৃতীয় প্রভৃতি কথার বৈয়াকরণিক (মুখ্যতঃ | 

*মুগ্ধবোধ ব্যাকরণানুযায়ী) সংক্ষেপ পরী ্বীত্রী 

প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্ত হয়। সংক্ষেপ সকল, সাঁত 
সুরের ন্যায় সপ্তম পর্য্যন্ত দেওয়া হইল। যথা 

প্রী, দ্বী, ত্রী, চী, পী, ষীন্ত্ী। 

 সপ্তকের বেলায় ইহাদিগ্রকে অনুসথরযু্ত 
বা অনুস্থারিভ করিয়া৷ লিখিতে হইবে। আর? 
উচ্চ সপ্তকের বেলায় দীর্ঘ ঈ চিহ্ন (3) এবং নিম্ন |. 
সপ্তকের বেলা হম্ব ই রে (6) খারিবে যথ 
সাদ্বীং-ই সাঁ২. সাহিং-স! | 

এই সপ্তম ্ন্তই ক কারণ অধুনাকালে |. 
বাদ্যযন্ত্র উচ্চে সপ্তক প্রায় পঞ্চম গ্রাম পর্যাস্ত আর ] 

নিয়ে প্রায় চতুর্থ গ্রামপর্ধ্যস্ত থাকে । ইহার পরে 
আধুনিক যন্ত্রে আর আবশ্তক হয় না এবং হয়ও 
নাই। যদি ভবিষাতে আরও এরূপ উন্নত | 

যন্ত্র বাহির হয় ষে দ্বারা আরও উচ্চ বা নিম্ন | 

সপ্তক প্রকাশ,করিতে পারা যায় তাঁহা হইলে |. 
নিম্নলিখিত ধণচে অক্ষরের পরিবর্তে অঙ্ক সংখ্যা, | 
নিয় সপ্তকের বেলায় (0) এবং উচ্চ সপ্তকের | 
বেলায় (শ) যুক্ত করিয়া: এবং অনুস্থারিত্ | 

ও জুবিধান্ুসারে বরণমাত্রাধুক্ত বা অযুক্ত ক্রিয়া |. 



| চি চলিবে। যথা সাভীহ_ রি সাতিংস্সা। 

_ সপ্তকের এইরূপ সংক্ষেপ সমূহ কেন অনু 
স্বারিত করিলাম? কারণ সগ্তকের বেলায় 

গ্বরই প্ররুত মুখ্য বিষয়। তাই স্বরের অনুসারী 
এ চিহ্বু সাজ্ঘাতিক স্বরে ঠিক অনুভাব প্রমানকে 

চিত্র যে অনুস্বার তাহা সপ্তকের বেলীয় যুক্ত 
করা গেল" . 

নৃতনরূপ অঙ্জায় মাত্রার লিখন | 
পূর্বোক্ত সপ্তকের নুতনরূপ সঙ্জায় প্রায় 

সজ্জিত করিয়! মাত্রাও লিখিতে পারা যায় 

কেবল সপ্তকের সঙ্জার সহিত মাত্রার সচ্জাঁর 
প্রভেদ এই যে “অনুস্বারটা বাদ দিতে হয়।” 

| যথা উচ্চ দ্বিতীয় সপ্তকের সা-সা-সাদীং- 

সাহীং। দীর্ঘমাত্রিক স-২সা-সাদী-সাঁখী। 
নিম্ন দ্বিতীয় সপ্তকের সা - ই সাছিং 

-সাহিং। হম্বমাত্রিক সা- সা২লদাহি। | 

দীর্ঘ ও হস্ব মাত্রা । 
' দীর্ঘ ও হনব মাত্রার ভাব নিক্মলিখিতরূপ )-- 

দীর্ঘ মাত্রার তাৰ এই তাহা মাত্রা সংখ্যা দ্বারা 
শুরুপক্ষের শশীর ন্যায় গুণিত অর্থাৎ বদ্ধিত 

| হয় যথা সাং ল সা ২। 

হন্ব মাত্রার ভাব এই তাহ! মাত্রা সংখ্যার 

বারা কুষ্ণপক্ষের চন্দ্রের স্তায় ক্রমশঃ বিভক্ত 

হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যথা সাই » জকি 

ৃ জয়দেবের গান |. 

| গীতং। ১। 

. মালৰগৌড়রাথেন রূপকতালেন চ 

০ গীয়তে। 
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,কেশব ধৃতকৃম্ধশরীর জয়জগদীশ হরে। ২। 

প্রলয় (পয়োধিজে ধৃতবানজিবেদং 

বিহিত বহিত্র চরিত্র মথেনং। , 
কেশৰ ধৃতমীনশরীর জয়জগদীশ হরে ।মঞ্বখ| - 

ক্ষিত্রিতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে 
ধরণিধারণকিণ চক্র গরিষ্ঠে। 

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না 

শশ্নি কলঙ্ককলেব নিমগ্লা। 

কেশব ধৃতশুকররূপ জয় জগদীশ হরে । ৩। 

তব করকমলধরে নখমন্তুতশূর্গং 
দলিত হিরণাকশিপুতন্থু ভূঙ্গং | 

কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে । ৪। 

ছলয়াসবিক্রমণে বলিমদভূত বামন 
পদনখনীর জনিত জন পাবন. 

কেশব ধত বামনরূপু জয় জগদীশ হরে । ৫. 
ক্ষত্রিয় রুধির' ময়ে জগদপগত পাঁপং 

স্নপয়সি পয়সি শমিত ভথ তাঁপং। 
কেশব ধৃত ভূগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ।৬ |. 
বিতরনি দিক্ষু রণে দিকৃপতি কথনীয়ৎ 
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ং। | 
কেশব ধূত রাম শরীর জয়জগর্দীশ হরে । ৭। 
বহসি বপুষি বিশদে বশনং জলদাভং 
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভং। 
কেশব ধৃত হলধররূপ জয় জগদীশ হরে। ৮ |] 
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ্হ শ্রুতিজাতং 
সদয় হৃদযশশিত পশ্ুঘাতং। 
কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে। ৯। 
মেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবাঁলং, 
ধুমকেতুমিব কিমপি করালং। | 
কেশব ধূতকল.কি শরীর জয় জগদীশ হরে 1১০] 
জয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং 
শৃণু সুথদং শুভদৎ ভবসারং। ূ 
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে । ১১। | 
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_পেঁড়োর মন্দির। 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ & 

. জুমলা লুফিত্নীনের 'আজ্ঞসারে" তাহার 
| দরবারে সমবেত' সেনানী মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত 

| হইলেন। মুসলমানেরা এতদিন যে কুর্বন খীকে 

| যমদূতের ন্যায় কোধ করিত, কিন্ত এখন 
| মুসলমান নবাবের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া যিনি 

তাহা্দিগের শ্রীতিদৃষ্টির বিষয় হইয়াছেন, সেই 
কুর্বন খাও জুমিলার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। ক্রমে 
ধঘথাসময়ে সেনাপতি দরবারে আসিয়া আসন 

| গ্রঙ্জী করিলেন এবং পাওুরাঁজার দুর্গাভ্যন্তরে 

| ছুমিল। কিকি করিয়াছিবেন এবং কি উপায়ে 
| পাওুরাজার পরাজয় হইতে পারে এই সন্বন্ধে 
| জুমিলাকে: নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন. জুমিল। 

| নিজে ছর্গমধো কিরূপ উপায়ে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছিলেন এবং .দেখানে কি কি কার্ধ্য 

| করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই আন্ুপুর্ধিবিক বর্ণনা 
| করিয়া বলিলেন “হুজুর, আমার নিজের কথা 

ৰ আমি সমস্তই ব্নিয়াছি,: কিত্ত কি.উপারে পাুয়া 
0 হট আমাদিগের হস্তগত, হইতে পারে,. তাহা 

 [গগনও আমকে সে বিষয়ে :কিছুই-বলেন নাই, 
| তথাপি আমার বিশ্বাস ফে, এখন নিশ্চয়ই সমস্ত 
| বরণবেন। কারণ তাহার পুরস্ার ্বরপে অধিক 
| কি বলিৰ, আমার সর্বন্ব. তাঁহাতক দিবার 
'অক্গীকার করিতেছি।” জুমিলা এইরূপে ইঙ্গিতে 

জানাই রাখলেন যে, কুর্বন খ'! তাহার বক্তব্য 
শের করিলেই তিনি তঁঠ়ীকে বিবাহ করিতে 
গন 544 

| জুফিউদ্দীন হাসিতে হাঁদিতে - বলিজেন : 
“জুমিলা? তুমি এত শীঘ্রই কি সেই এরি 

বাবরকে ভুলিয়া গেলে 1৮17 ূ 

* এই কথ। শুনিয়া জুমিলার কপোলদ্বর লঙ্জাঙজ 

আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। ভুমিল! লঙ্জাবনত-: 
মুখী হইয়া বলিলেন “বাবরকে-_না, তাহাকে 

আমি ভুলি নাইএএবং কখনও ষে ভুলিতে পারিব, 
সে আশীও নাই। কিন্তু গীঁহীর যে সকল: 
সদ্গুণে আমার হৃদয় বশীডূত হুইয়াছিলঃ কুর্বন 
খর মধ্যেও তাহীর সকলই বহিরীছে দেখিতেছি। : 

তবে, ছইজনের মধ্য গ্রভেদ.এই যে, আমি, 

লর্বন্ব পণ করিয়াঁও বাবরের পাষাণহৃদর় গলাইতে 
সমর্থ হই নাই, আর কুর্ধন অ'মীরগ্রদত্ত শৃঙ্খল 
সাদরে গ্রহণ করিতেছেন । আমি যেমন বাবরের 

জন্য আমার সকলই ত্যাগ করিয়াছি। কুর্ঘনও ! 

সেইবূপ;আমার জন্য মর্বস্ক-ত্যাগ করিয়াছেন 
তব প্রভূ, এখন িির্ করুম, আমার বে 

কাহার ন্যাষ্য অধিকার, 

: কজ্ুমিলার. কথা শেষ হইতে না হজে, নি 
উদ্দীন তাহাতে বাপ! দিয় বলিতে ল।গিলেগ। 

“থাক্ থাক্, ও কথা থাক্ / ইহাই যথে্ ফে কুর্বন 
থকে গ্রহণ করিবার জন্য তোমার ইচ্ছা হইই- 
য়াছে। আর.আমিও মৃত র্যক্তির জনা বৃথাকতক 

গুলা হা হুতাশ.করা সঙ্গত মনে করি না কুর্বন | 

যে্ূপ. সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন আর আমাদের | 

সত ভঙ্জ সুদলমান্বের উপযুক্ত যেরূগ' ব্যবহার | 
৭ | করিয়াছেনঃতাহাতে তিনি তোমার অনুপযুক্তপার্ | 



্ হইবেন ন1। বিশেষ, তুমিও ইহ্শীকে একপ্রকার ] 
| কথা দিয়াই) এখন একথা! যেন কেহ বলিতে ন! 

| পারে যে, এক খুঁসলমান রমণী আপনার কথা 
রাখিতে পারে নাই। তুমিই প্রথমে আমাদিগকে 
বুজীইপা দিয়া যে, কুর্বনখ! আঁজন্মকাল 
আমাদিগেরই ধর্মন্রাতা) এখন যে আমাদের সেই 
ভ্রাতা একটী মুসলমান রমণীর প্রতিশ্রত প্রেম- 

| লাভে বঞ্চিত হইবেন ইহা! দেখিতে না হয়। 
কুর্বন যখন, স্থেচ্ছায় তোমার হারতে বন্দী 

| হইয়াছেন, তখন তাহাকে তোমার প্রেমদানে 
| বঞ্চিত করিয়া হত্যা করিলে বাস্তবিকই অত্যস্ত 

নিষ্ঠুরতা! হইবে এবং লোকেও তোমার নিন্গাবাদ 
করিবে। পুর্বে কুর্বন রামভত্ররূপে কাফের 

| থাকিয়া যেরূপ শক্রনিপাত' “করিতেছিলেন, সেই 

রূপ যদি এখনও--অধিক কি ঘলিব, মুসলমান 
সৈন্যও নিহত করিতে করিতে কুর্বন যদি যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাহাও আমি তাহার 
পক্ষে ্ রেয়ঙ্কর বিবেচনা করিব। কিন্তু কুর্বনের 
ন্যায় বীরপুক্লষ যে এক সুসলমার্ন রমণীর প্রেম- 
লাভে নিরাশ হইয়া, নিজের গুণসকল হারাইয়৷ 

| দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিত্তে ঘরের কোণে 

জীবনত্যাগ করিবেন, আমি--কেবল আমি কেন, 
[কোন ভদ্রলোকেই তাহা! দেখিতে . ইচ্ছা 
করিবেন না। আর আমি তোমাকে বেশী কিছু 
বলিয়া ব্রিক্ত করিতে চাহি নাঃ কেবল এই টুকু 
&বলি যে তুমি তোমার সাধু হৃদয়ের উপদেশমত 
(চল। আর.[আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে, কুর্বন 
(তোমার হৃদয়ের অনেকটা দুর পর্ধ্যস্ত বিজ্ধ করেছেন 
এবং কুর্বনও যেমন তোমার বন্দী হয়ে আছেন, 
টি নি ঠা রা 

সেনাপতি এই সকল কথ! বলিয়! চুপ করিতে | 
না করিতেই সভার মধ্যে মহাগোলমালের সঙ্গে 

একটা বাহ্বাধ্বনি পড়িয়া গেল। তার পরে 

যখন সভ্যগণ একটু স্থির হইলৈন,“তখন ত্তাহাদের 
আপনাদের মধ্যে বলাবলি হইতে লাগিল যে, এত-. 
দিন যে জুমিল! আহার নিন্র| ভুলিয়া! বাবরের প্রতি |. 
অঙ্গুরক্ত ছিল, যে ঘর ছুয়ার ছাড়িয়া স্ত্রীলোক 

হুইয়াও পুরুষের বেশে কেবল এক' বাবরের 
জন্য যুদ্ধশিবিক্নের আনুসঙ্গিক সমস্ত কষ্ট সহ্য 
করিল, আজ সেই ভুমিলা বাবরের মৃত্যুর পর, রর 

“দিন কয়েক যাইতে না যাইতেই তাহাকে ভুলিয়া 
আর এক জনেক্স প্রতি এতদূর অমরক্ঞ ছঁইতে 
পারে। সকঙ্গেই সন্দেহ করিতে. লাগিল যে,. 

কুর্বন খকে শ্বায়াজালে বাঁধিয়া জুমিল! নিজের 
কার্্যোপ্ধারের জন্যই এত প্রণয়ের ছলন! দেখা- 
ইতেছে মাত্র । কিন্তু আসলে তাহারা জুমিলার 
চরিত্র ঠিক বুঝিতে পারেন. নাই। ভ্ুমিলার 
চরিত্র অতি ;বিচিন্র। এরূপ চরিত্র আমর 
কক্পনাচক্ষে অনেক দেখিলেও দেখিতে পারি, 

কিন্ত সংসারে ইহার জীবস্ত প্রতিকৃতি সচরাচর 
দেখিতে পাওয়! * যায় না। পুরুষেরা, যেক্ষপ 
সত্রীলোকের কোমলতা প্রভৃতি নারীস্থলত গুধ 
সকল দেখিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ সাহস, বল |. 

প্রভৃতি পুরুযোচিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেই 
ভালবাস! স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে শ্বাভাবিক্ক। 

কিন্তু জুমিল৷ এই বিষয়ে স্বাভাবিকতাকে ছাড়িয়া 
কিছ অস্বাতাবিকতায়. গিয়া পত়িযাছিলেদ। | 
বাবর সুণায় কি কৃৎসির্ত, সে বিষয়ে লঙগ্ট বা 

ভুদিলার তত প্রয়োন ছিল না জুশিল। | 
বাবরকে কেবল মাত্র তীহার সাঁহলেনর অন্যই 
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'] ভাল বাসিতেন। বাবর সহন্র জুন্বর হইলেও 
তাহার সাহস দি না থাকিত, তবে তাহার 

সৌন্দর্য্যের দিকে, বোধ হয়, জুমিল! একটা বারও, 
ফিরিয়া চাহিতেন ন|।  মুসবমান শিবিরে 
বাবরের অপেক্ষা সুন্দর অনেক ব্যক্তি ছিল, 

১ কিন্ত তাহার ন্যায় সাহসিক কেহই ছিল না, এই 
| কারণে বাবরই জুমিলার একমাত্র প্রিয়পাঁত 

হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর জুমিল! 
দেখিলেন যে, এখন একমাত্র কুর্বনই ( তৃতপূর্ব 
রামভন্র) তাঁহার সহিত সাহসে ও সৌনূর্ষ্ে 
সমকক্ষ; এমন কি, অনেকেই বলিত যে, কুর্বন * 
বাবর অপেক্ষা উভয় বিষয়েই বরঞ্চ শ্রেষ্ঠতর। 
হিন্দু সেনাপতিদিগের মধ্যে কেবল যে, তিনি 

সর্বাপেক্ষা সাহসিক ছিলেন তাহা নহে, সর্বাপেক্ষা 

ন্দ্বর পুরুষও ছিলেন। যাই হৌক্, কুর্বন অস্ততঃ 
বাবরের অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহেন, এই 
কারণেই তিনি জুমিলার অনুরাগপাত্র হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। না হইবেই বা কেন, একেতো| 
বাৰর জীবিত নাই, তাহার উপর বাবর জুমিলার 
প্রীতির প্রতিদান দেন নাই, কিন্তু কুর্বন স্বেচ্ছা 
তেই তাহাকে ভাল বাসিয়াছেন। বাবরের 
মৃত্যুর পর ভুমিলার হৃদয়-প্রীতি রাখিবাঁর একটা 
আধার অন্বেষণ করিতেছিল। ইত্যবসরে 

কুর্বন থাকে উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইয়! তাহাতেই 
সেই প্রীতি স্থাপিত হইল। এখন কুর্বনের মুখই 
ভুমিলার চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। এতদিন 
কুর্বন কাফেরসেনাপতি ছিলেন, অসংখ্য মুসলমান 

(টৈন্য হত্যা করিতেছিলেন বণিয়াই জুমিলার 
বিবাহের আপত্তি ছিল, কিন্ত এখন তিনি মুসল- 

| মু হটাত হার আর কোন আপত্তি রহিল; 

২১৭ | 

না। ইহার উপরেও আবার ভুমিলার পাঙু- | 

রাজার দূর্াত্যস্তরে ছন্সবেশে অবস্থান কারে | 
তাহার অন্তঃপুরের বৃদ্ধা দাদীর নিকট ধখন |. 
জানিতে পারিলেন যে, কুর্বন কেবল মুদলমানের 

সন্তান নহে, জুমিলার অতি নিকট সম্পর্কীয় ্ 
জ্ঞাতিও বটে” এই অবস্থায় যে বাবরের মৃত্যুতে | 
জুমিলার শূন্য হৃদয়, সহজেই কুর্বনের দ্বারা পুর্ণ 
হইয়! যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি | কুর্ব 
যে, ভুমিলার হৃদয় জয় করিবার উপযুক্ত পাত্র সে | 
বিষয়ে কাহারই সন্দেহ ছিল না) কিন্তু জুমিল! || 
যে সরল অস্তঃকরণে প্রাণের দহিত ভাল বাপিয়া- ] 
ছিলেন, সে বিষয়ে মুমলমান, সেনানীদিগের | 
অনেকেই তীহাঁদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ শত্রু দৌলায়- | 
মান করিতে করিতে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। যে বাবর এক সময়ে 
জুমিলার ইষ্ট দেবতা ছিলেন, তাহার মৃত্যুতে যে | 
ভুমিল! একেবারে মুহমান হুইয়! পড়িবেন, তিনি | 
সে ধাতুতে গঠিত হন নাই। তাহার হৃদয়ের 
সেই মুক্ততাব ও জাহস কিছুই কমে নাই) বরঞ্চ | 
বাবরের মৃত্যুর পর হইতে তিনি কেমন যেন 
আর একটু নির্ভীক ও বেপরোয়! হইয়! উঠিয়া 
ছিলেন। সমস্ত মুসলমান সৈন্যদলকে স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল যে, জুমিলা না থাকিলে 
পাওুয়ার ছূর্গ জয় করা অসম্ভব হইত । যাই হৌঁকু 
সেনাপতি কুর্বন থা ও জুমিলা উভয়েরই | 
প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সকল কথা" | 
বার্তার পর তাঁহার! উভয়ে মস্ত এক সেলাম | 

ঠুকিলেন এবং কুর্বন খা! তাহার গল্প রা ও 
আরম্ভ করিলেন। * | 



| প্রক সমন উড়িধ্যা প্রদেশে বিখ্যাত গজ- 

[পিং রাজ করিতেন । তাহাদের, প্রভু 

সময ব্ধদেশে। এমন কি দাক্ষিণাত্য পর্য্যস্ত 

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয্াছিল ূ 
(বসথুরদেব নামক রাজা যখন রাজত্ব করিতেন, 
সেই সময়ে এই পাওয়া গ্রামে গণেশজী নামক 
(এক তাঙ্ষণ বাস করিত। । তখন এই গ্রামের এই 
হর এ প্রাসাদ, এই সকলের কিছুই ছিল না__ 

(ইহা কেবল সামান্য একখানি গ্রাম মাত্র ছিল। 
এখানে ওখানে দুএকখানি কুটার ছিল। এই 
পাতুযাহ্্গ লইতে এখন সহজে কেহ অগ্রসর হয় 
না, এমন কি) দেখুনন। কেন,আপনার এই বীর- 

' সহচরগণও এ পর্যন্ত ইহাতে দস্তস্কট করিতে 

ৃ পারিলেন না। কিন্তু তখন ইহার অস্তিত্ব পার্থ 

ৰ বাঁ হ্ই টারিখানি গ্রামের লোক জানিত মাত্র ।, 
'সকলেই জানেন যে, জগগ্লাথক্ষেত্ কেবল 

| উড়িষ্যা গ্র্েশের নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে 

[একটা সর্বপ্রধান তীর্ধক্ষেত্র। এই তীর্ঘক্ষত্রে 
] বীত্সরিক মহোংসবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ 

হইতে গ্রতি বৎসর অগংখ্য তীরঘবীত্রীর সমাগম 

ইয়। এখন, পাতুয়াবাসী ব্রাহ্মণ সৈই গণেশজীও 

| প্রতিবংসর জগন্নাথের পুজা দিতে যাইত। | জগ- 

্নাথকেরে তীতবাত্রীরা পুজা দিবার পর ঠাকুরের 

ভোগ দেওয়া হইয়া গেলে তাহারই প্রসাদ প্রাপ্ত 

হ়্। গ্রণেশজীকেও তাহার পুরোহিত সেই পরমাদ 
; আনি দিত। এইকপে অনেক বৎসর কাটয় 

পুযোহিড ঠৃকুর প্রসাদ আনিয়া গণেশজ
ীর ছাতে, সঙ্গে, কথা .বুলিতেছিল সৈই গময় ত

াইীয় সে 

সেই গজপতিবংশীয় 

| 

দিয় _ৰলিল “গাড়েজী, জগন্নাথ সোমার 

পূজা গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি আমার মুখ দিয়া 

তৌমাকে এই বর দিতেছেন যে, তোম! হইতে 
সর্ব বিষগে প্রসিদ্ধ এক রাজবংশ অবতীর্ণ হইবে ।.] 
তাহার! উত্তরোত্তর ধনে, মানে দ্ধকৌশলে র্ব- |." 
বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া উঠিবে। তাহাদের নাম || 
পৃথিবীময় ধ্বনিত হইতে থাকিবে। তাহাদের ৃ 
ুর্গে শক্রগণ একটা পদচিহুমাতর অঙ্কিত করিতে | 

'পাধিবে না। কিন্ত মেই রাজবংশ একটা ত্ী- | 

লোকের সৌন্দর্য্য ও চাতুরী দ্বারা একেবারে [লয় ৃ 

প্রাপ্ত হইবে | অতএব দেখ, যেন তোমার বংশে | 
কেহ কখনও সরলোকের রূপমোহে পতিত না | 
হয়, এইরূপ বং ংশাহুক্রমে উপদেশ করিয়া যাইবে, | 
এখন গৃহে ফিরিরা ধাও, তোমার মঙ্গল (হউক! ৮ 

_গ্রণেশজী তাহার পুরোহিতের কথায় তত 

বিশেষমনোধোগ দেয় নাই। এমন 'তো হুইয়াই 
থাকে যে, পুরোহিতের! কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যা- 

শায় যলমানকে তাহার মনোরগ্রক নানা কথা 

বলির থাকো। ৯গণেশও হয়ত এইরূপ কোন 

ক্ছি ভাবিয়া তত মনোযোগ দেয় নাই। মনো: 
যোগ ন| দিলেও, পুরুত ঠাকুর কি এক বকম 

চোখ করিয়া এত বড় চে সুরে কথাগুলি | 

ক 

4 শি ২৮১ শিব 
৮] ৯ 

বলিয়াছিল যে, সেগুলি একেবারে গণেশের : 

কাণ এড়াইগ যাইতে পারে নাই) কতকগুলি! 

কথা কাণের ভিতর দিয়া ঢুকি! বুকের ভিতরে টি -* 

: রক্তের সঙ্গ সঙ্গ কেমন এক তোলাপিড়। 

| গেল। এক বহর, গণেশ্ধী প্ররূগ পুজা দিয়া! খাচ্ছিল। তার পর গণেশলী তাহীর লঙগীদিগকে | 

| খসাদের জন্য বসিয়া! আছে, এমন সমর তাহার বিজ্ঞাসা করিল, ধে, পুরুত ঠাকুর যখন তীহীর: 



ৃ্ জয় কিছু: অত ভাব দেখিনি কি। 

না। তাহারা বলিল যে, এমন বিশেষ কোন 

নৃতন ভাব দেখে নাই ; তবে, তাহার! তাহাকে 

এখন, গরণেশজী তাহার গৃহের চৌকাঠে 

এ পদার্পণ করিতে না করিতে দেখে যে, তাহার স্ত্রী 

 আপনায় ধুকে একটা শিশুকে ফেলিয়া দ্বারদশে 
দণ্ডায়মান । এই ছৈলেটী গণেশ বাড়ী ফিরিবার* 
পূর্বেই জন্মিয়াছিল। গণেশজী তখন তাহার সমুর'য় 
চিন্তা ভুলিয়া গিয়া ছেলেটাকে দুহাতে তুলিয়া 
ধরিয়া তাহার কপালে একটী দীর্ঘ চুন্বন দিতে 
যাইতেছিল--হঠাৎ কৈন কে জানে, চমকিয়া 
উঠিল) গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেমন 
শরীর কীাগিয়। উঠে, 'সেইরূপ তাহার শরীর 

কীপিয়! উঠিপ ) তাহার সর্বাঙ্গ দিয় ঘর্শ দরদর- 

ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল।, গণেশ এতদিন 
পরে বাড়ী ফিরিল. যদি, তে এই এক মহাবিপদ 

আঁসিল। কাজেই পরিবারস্থ সমস্ত লোক এবং 
.| গ্রতিবাসীর। আদিয়া যে'তাহাকে ছিরিয়! দড়া- 

| ইয়াছিল, এবং তগ্মধ্যে তাহার স্ত্রী যে সর্বাপেক্ষা 

উৎকন্টিত-নয়নে স্বামীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, 

] এসকল কথা বলাই বাহুল্য ।' অনেকক্ষণ পর্য্য্ত 

তাঁকাইয়া দেখিতে দেখিতে গণেশের সত্রীআর 

থাকিতে: 'নাঁ পারিরা কাতর-কঞ্ঠে : গণেশকে 

তাহার'হদয়ের এরপ ব্যাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা 

কাঁরল? সেকেলে ব্রীঙ্গণে় মত গণেশও এক 

পেডোর দর | | রর 

চতুর্বিংশ্ব পরিচ্ছেদ। 

র 

২১৯ 

রা গণেশ ধেন ক ইঞ্্রজালের মত 
দেখিতে লাগিল. কিছুই যেন বুঝিতে পারিল না, 
কেবল বৃকর মধ্যে একটা গভীর চিলির 

চিরকাল বেরা দেখিয়াছে, আজও 'পেইরপই | লইয়া গৃহে ফিরিয় আমিল। 

কথার উত্তর দিবে কি, মেই সময় তাহার চোখ 

ছেলেটার কপালের দিকে পড়াতে দেখিল ষে, 

্ 

১০০ জিপ ০ ৯ জট ১০ শি সিনা জিবি কী 

0. 

ৰ 
ভবিষ্যতে তাহাঞ্ধ রাজা হইবার ব্য কপালে | 

ম্পই লেখা আছে । 

গণেশের পক্ষে এই সকল বিষয় 8 | 

আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল যে, তাহারই তারে |. 

সে স্তব্ধ হইয়া! গেল) পসৈই সকল বিষয় সে] 

কাহারও নিকট প্রকাঁশ করিল না এবং ইহাঁতে- 

তাহার হদয়ে' যে কি এক ভাবের আবেগ | 

আসিয়াছিল তাহাঁও কাহাকে জানাইল না। | 
কিন্ত এইরূপ ভবিষ্যৎ জানিতে পারাই তাহার |! 

পক্ষে কালম্বরূপ হইয়া ঠাড়াইল। এই সকল-|: 

ব্যাপারে তাহার হৃদয় এতট! স'ক্ষৃভিত হইয়া] 

পড়িয়াছিল যে. ফিছুদিনেক্ মধ্যেই তাহার কার্ধে | 
ও আচরণে উন্নত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে | 

লাগিল। এই উন্মত অবস্থায় মাটির ময়ূয গড়ি | 
তাহীকে কথা বলিতে আঁদৈশ করা, তাহী্চে || 
আঁদর করা প্রতৃতি তীহাঁ একটা দৈনিক 'কার্য্য | 
ছিল।” প্রথম প্রথম পাড়ীপ্রতিবাণী লোকেরা 

দীন পাপ আজি ৬৬ পতি, 

গণেশের এইরূপ: শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ইঠখ*] 

প্রকাশ করিত; কিন্ত ক্রমে সচরাচর" পাগলের | 
তাগ্যে যাহা ঘটে,*গণেশের ভাগ্েও তাহাই | 

| শংট্লীমুত্িক বিষ্।জানিত। গণেশ তাহার স্ত্রীর |.ঘটিল--গ্রামের সকল লোকে” বলিয়া তাহাকে | 



পক ১৪2 তিক রত পরাগ সতত পা তান ও ৭ আলি? তো তত 

২২৭ চা ,শ ৪ 

[লইয় উপহাম করিতে আরম্ত না এই 
কূপে দিনের পুর দ্বিন কাটিয়। যায়, সহসা, এক, 

দিন গভীর রাত্রে সমস্ত গ্রাম চমকিতভাবে শুনিল 

'ষে, পাড়ের গৃহ হইতে এক ময়ূর অতি উচ্চৈঠ 
স্বরে ভাকিতেছে। 

ৰ সিন, প্রাতেও সেই অ্মুরের 'ডাকার 
'বিরাম ছিল না। সেই শব লক্ষ্য করিয়া দলে 
দলে গণেশজীর গৃহে লোক আমিতে লাগিল। 
'কিন্ক সকলেই দেখিয়া! অবাক্--গতকল্য রাত্রে 
গণেশ যে মাটির ময়ূর গড়িয়। রাখিয়াছে, সেই 

| মুর তাঁহার বড় বড় ঠোট দুটো ফাক করিয়! 

মহাটীৎকার লাগাইয়াছে এবং তাহার নিকটেই 

'গণেশের মৃতদেহ গড়িয়া আছে। সকলেই 
খানিকক্ষণ স্তত্তিতভাবে দাড়াইয় রহিল। ক্রমে 

সকলে পরামর্শ করিয়া গ্রামের মণ্ডলদরিগকে 

'ডাঁকাইয়। আটনিল। সরুলেই এই র্যাপার 

বেখিয়! কিংকর্তব্যবিমূঢু হইল; কেবল তাহা" 
ধের মধ্যে একজন কিছু দৈবশক্তি-সম্পন্ন ছিল। 

সে'এককার মঘুরের দিকে, একবার গণেশের 

মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে. নিরীক্ষণ করিতে 

করিতে, সহসা চীরার করিয়! বলিয়া :উঠিল, 

“তোমক্স!কি গখনও ইহার রহস্য, উদ্তেদ্ করিতে 
ৃ 'পারিলে নাত-এই: অযুরের ভিতর: জগন্গাথদের, 

। 'আবিছুি হইয়াছেন. ৬: তোমরা) দ্য 

|1হবির। একটা ..সোপার, 'যাপ! ময়ূর গড়ায় 

সকলেই কারণ 'জানিতে 

(হর ভিক্ছ, ইহাকে স্াপ্রিক.কর। গুণেলের 

৮ আল লাল? লেন পিক ও 521২1 তত তত ,.::০৩25 252 ৩ পিতা তলত লা তি এত 5 হজ 
গর 

মীর! ] | চি 

উৎম্বক হইলেও অতরান্রে কেহই আর সাহস 
করিয়! গণেশের গৃহে যাইতে পারিল. না |. 
সকলেই, মনে মনে ভাবিয়! রহিল যে, কল্য 
গতুয়ষেই ইহার, কারণ জানিতে হইৰে। 

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 

পরিরার এবং : প্রতিবানী লকলে ৪ পৃজ| | 
দিক্, তাহা হইল সকলেরই মঙ্গল হইবে 1, 
এই কথাস্থলি বলিয়া শেষ করিতে না 

করিতেই তাহার শরীর বিছ্যুৎ-তাড়িতেক্র নটায় 

কাপিয়! উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার মৃতদেহ 
ধরাপৃষ্ঠে নিপত্বিত হইল। ময়ূরের চীৎকার আরও 
বিষম বাড়িগা উঠিল-_চীৎকার আর কিছুতেই 
থামে না। অবশেষে যখন সকলে টাদা তুলিয়! 
এক স্বর্ণকারের নিকট হইতে একটা সোনার 
ফাপ! মমুর গড়াইয়। তাহারই ভিতর সেই মাটির 
ময়ুরকে রাখিয়! দিল, সেই ময়ূর চীৎকার করিতে 
বিরত হইল। কুর্বন সেনাঁপতিকে পাওুযাছর্গের 
উপরিস্থিত স্থুবণ ময়ূর দেখাইয়া বলিয়! দিল যে, 
পাড়ের মৃত্যুর কারণ সেই মযূরই--ছুর্গোপরিস্থিত 
এ ময়ুর। 
এখন, গ্রামের এ ময়ূর যত্ধ পূর্বক রাখিবার 

পর কত কত-জাম্চর্য ঘটন। ঘটিয়াছিল, তাহার 
অধিকাংশই স্থফিউদ্দীন পুর্কোই গুনিয়াছিলেন, | 
অথৰ.তিনি তাছা৷ অবিশ্বাস করিবেন তাই 
কুর্বন সে সকলেয় বিষয় কিছুই বলিলেন? ম1। | 
যাই হউক্ একটা মাটির ময়ূর ডাকে, এই কথা 



৯ ৪. পাকি তপন পি ০ ২৯ এত ০৮১ ন৬লথা নি 

দঁডোর মির । ২২১.] 

| জড়িত হেগে রা হই গেল এবং দলে দলে | জন্য পাতুয়াগ্রামে প্রথম পদার্পন করিল, সেই 
লোক তাহা দেখিতে আসিল? বিত্ত সকলকেই | দিন হইতে পনেরো বৎসর নে ০০০০ 
নিরাশ হইয়া ফিরিয়া! আসিতে হইয়াছিল, কারণ | হুইয়। পড়িল। 

যেই একজন তির্নগ্রামবাঁসী ভান্বীকে দেখিবার 

চক্রচিহ্থ। - ... নর্থ 
| সকলেই জানেন, আমাদের দেশের ধারা- 

বাহিক ইতিহার্স নাই। ইংরাহ্ধ রাজত্বারঠেও 
| থে ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে তাহারও পূর্বভাগ 
এখনও অনেক বিষয়ে শ্রমসন্তুল রহিয়াছে । 

এসিয়াটিক সোসাইটির কৃতবিদা সঈদন্তগণের 
যত্বে ও পরিশ্রষে এবং আমাদের দয়ালু গভর্ণ- 
খেন্টের বায়ে বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, তৃগর্ড, 
পুরাতন স্তপরাশির মধ্য হইতে দিন দিন 

খোদিত শিলালিপি, তাঁমলিপি ইত্যার্দি প্রকা- 
শিত হওয়ায় দেশী ইতিহাস সংগ্রহের যে কত 

গুবিধা হইতেছে তাহা! আর বলা যায় না। 
গুপ্ত রাজগণ সম্বন্ধে বত সংবাদ প্রকাশিত 

| হইয়াছে, তথ্যধ্যে প্রত্যেকটারই একটা না 

হউক) হা গিয়াছে, কিন্তু এলাহাবাদের 
স্তস্তগাত্রে খোদিত সমুদ্রপুপ্ের একখানি 

লিপিতে দেখা যায়, তিনি উত্তয় ভাঁরতৈর চন্র- 
বর্দা নামক এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত নর- 

পতিকে পরাজিত্ত করেন। এ চ্জবন্থী ধেকে 

ভাহা এতর্দিন প্রত্ততবানুসন্ধিৎন্ বিগ্গুলীর 

নিকট অজ্ঞাত ছিল। গত নবেষবর মাসে (১৮৯৫) 

| অনুর সোসাইটির মানিক অিবেপনে [ 

বিশ্বকোষসম্পীদক বাবু নগেন্্রনাথ বহু "হাশর 
এ চক্তবর্মার কিয় পরিমীণে পরিচয় দিয়ীছেন।, 
তাহার উক্ত প্রবন্ধের সার নিয়ে সংগৃহীত 
হইল। 

বাকুড়া জেলায় বাকুড়া সহরের উত্তর পশ্চিমে 
১২ মাইল দুরে ও রাণীগঞ্জ ট্টেশনের ১৭ মাইল: 
দ্ষিণ-পশ্চিমে মুনিয়া নামে এক পর্বত: 
আছে। রেয়াত্রীরা ছুর্গাপুর, অন্তাল ও ্াণী-: 

গঞ্জ ষ্টেশন হইতে এই পর্বতকে ঠিক যেন! 
পশ্চিম মুখে অবস্থিত এক মহাকায় হস্তীক্স মত. 
দেখিতে পাইয়া থাকেন। এই পর্বত বিদ্ধয- 
পর্বতমালার : সর্বাপেক্ষা পূর্বদিখর্তী অংশ।। 

পশ্চিমে। এই পর্বত হইতে পূর্বে বেগে পাথর : 
আমদানী হইত। চাতন! হইতে রাণীগঞ্জ। 
পধ্যন্ত অহল্যা বাইয়ের রাস্তা এই স্ুন্ুনিয়: 

পর্কাতের পশ্চিমাংশ দিয়! চলিয়া গিয়াছ্ে। 
রাস্তা হইতে ফিছু পূ্ধে গর্ধাতের দক্গিণ-পণ্টিম | 
দিকে পর্বতের গোড়ীত্র ধারা নীধে একটি! 
প্রশনবণ আছে। এই গ্রশ্রধাণের নিকট কতক 
গুলি প্রাচীন খোদ্দিত পরস্তমূর্তিও' আইছে ৃ 
তগগধ্যে ১৯১ প্রধান। এখানে উর 



র্ চন ্ 

০ ঠা ও 

১৬ 

বিনা ৩৭৭০১১১১১১১ 

রঃ  একমী তি: |... 
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খৃষ্টায় ১৮৯৫ অবের জানুয়ারী মাসে নগেন্দ্র 

| বাঝু, বাৰু গোঁপীনাথ কর্মকার নামক কোন 

| বন্ধুর নিকট সংবাদ পান যে, স্মুস্থনিয়া পর্বতের 

| উত্তর-পূর্ব গান্রে একখানি প্রস্তরফলকে লিপি 

শপ ২ ০১ জজ ঈ তত. 

০ এ 

খোদিত আছে। সেই স্থানের . অধিরাপীরা 

রঃ কণা ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ বাকুণীর, দিন এটি 'ল্লিখিজ॥ লেখার উপরিভাগে বুজে ন য় 
'| বার্ষিক মেরা হয়) একটি. চত্রও. খোদ্রিত, আছে। )অক্ষরগুলি: 

গ্রতীর করিয়া. খোদ্রিত্। - এর একটি, স্বক্ষর 
প্রায়'৪ বিইধ দীর্ঘ .হইবে |. অক্ষরগুলি “ডাঃ. 
রিটের কথিত্ খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর উত্তরভ'রতীর় 
অক্ষরমানার ন্যায়। মেহেরউলিতে লৌহস্তস্-:| 
তে ত্র যে খোদিত লিপি দেখা বায়, এবং] 

এই লিপিকে দেবতার কর্ম ও অক্ষরগুলিকে | ১৮৩৪ খৃষ্টার্কে যাহা এপিয়াটিক 'সোসাইটার 
| দেবাক্ষর, বলিয়া বিশ্বীস.করে। .€কহই.. ইহা 
| পড়িতে পারে না, হঠাৎ গ্রেলায় কোন, সাধু 
[আসিয়া যদিই, ইহা. পাঠ করিতে পারেন তো 
|.তিনি ইহার মম্ীর্থ গ্রামের অধিবাসীদিগকে 
| অন্নধিকারী. বিবেচনায়. বলেন না। নগেন্দ্র বাবু 

| এই সংবাদ পাইয়৷ গোপীনাথ বাঁবুর নিকট ইহার 
একটি গ্রতিলিপি ছাপ তুলিয়া পাঠাইতে বলেন, 
কিন্ত গোপী বাবু তাহা ন| পারায় হাতে নিখিয়া 

শখ লিপি পর্বের ূর্বোস্তর ত্র উততীর্ 
ৃ হইয়াছে। এই দিকেও যমধারা বা দম়ধারা নামে 

| একটা গ্রত্রবণ আছে প্রশ্রবণ পূর্বত-গাত্রের 

০ 

১০৩০৪ তত ০০ 

মারামাবি. স্থানে। . রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত পর্বতের : 

| নিয়ে ব্হতর গায়, পুরন, উদ্যান, শনাক্ত 
ও জয় দেখা, যার |. প্ররাদ এইন্কুপ যেএখালে 

| বিপাক খু়ির আশরমগহবর, ছিল, এখন9 
্ সুকি কেন, একৃহ। গ্তশবঙ্শিঙ্গলনটধারী 

 ীর্নকরিকেরয়র কখনও পরি; উঠ্রে 
ৃ কড়ি 
পু এস ?? 

এ ভিত চূন। কা: এয়া 

নাগ -গান র্যা, রেজুইত |. 

দেখিতে হপার ।.. তিনি নাকি মুনুয়যংসূমাথমে 

মনি, ধন কিং 

5 লিপির কাটি 248 কি, চিএ 

গোচরীভূত হর, এবং ডাঃ কিট. তাহার,রুর্পাস |. 
ইনুক্ষিপূসানাম্। সির নামক -পুস্তকর্ণ 
ত্বতীয়ভ ভাগেবু১ সুংখ্যরূ,িপিতে যাহা, গ্রকাশ 
করেন, ইহাবু অক্ষরগুলিও তাহাই. তুল্য ।.. 

. এই পিপ্রিতে একটি শব্দের. বারান এট 

নৃতন ধরণের ।. “র” -ফলা, (. ) পুর্বে "এর! 

দ্বিত্ব হইয়াছছে। ডাঃ ক্লিট মেহেরউলি স্ন্তের!| - 
লিপিসম্বনধে বলিয়াছেন ,যে,, এতন্লিধিত “চত্্রু”। 

সম্ভবতঃ মহাব্লাজাধিরাজ চন্জুগুপ্ত ১ম, (গুপ্তরাজ-. | 

গণের ১ম.) হইবেন। তবে, ইহাতে মহারাজা-। 
ধিরাজ চন্্রগপ্ত ১ম কৃর্তৃক.শকরিজয়ের, কথা: ৰ 

(না পাই! গতিিও একটু. সন্দেহান্ছিত,ছিলেন।! 

. নৃগেন্ বার সুহূনিয়! হইতে যে. থোমিত। 
| লিপিটুকু পাইয়াছেন, নিম্নে আহার, মুন্ব. ও. অন্থ-! 

বাদু দেওয়া হইল 1-তথাস্ যে ;ছত্রে ্ট্ক 
ছে খানে নেই ছত্রে ততটুকু রাখা গ্েল।, 

মু ১ ত্স্ামিনা, ছাগল 1 
রি -৯।, , গুরুনেধিপতে যা 

৩1. মহারাজ: তি: ]7.. 

| মিন দসগ্ের :ঞ্রমিন রা 



1. নগেঙ্র বাধু এই চত্্রবর্মাকেই মেহেরউলি 
্তান্তের চন্দ্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তিনি 

লেন, মেহেরউলি স্তম্ভের “চন্দ্র” বৈষ্ণব ছিলেন। 

| তিনি বিষুগধবজ স্থাপন ও বঙ্গরাঙ্্রগণের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । আরও তিনি দিদ্ধুন্দের সপ্ত- 

মুখ উত্তীর্ণ হইয়া বক্ধিয়! বা বল্খের বাহলীক- 
গপকে জুয় করেন। এ সমস্তই এ *স্তম্তলিপি 
হইতেই জানা বায় । নগে্ছ বাধু বলেন যে ইনিই 

. || সম্ভবতঃ বঙ্গরাজগপের সহিত যুদ্ধ করিতে যাই- 
| বার মময় এই ছুস্থনিক় পর্বতের ধার দিয়া গিয়া 
ছিলেন এবং বিফুধ্বজস্থাপনের ন্যায় সুসুনিয়ার 

গাত্রে বিষুক্র উৎকীর্ণ করাইয়া এ লিপি 
রাখিয়! গিয়াছেন। 

পূর্বে এলাহাবাদ স্তস্তের সমুদ্রগুপ্তের লিপি 

'খোদিত চক্রবন্মা সম্বন্ধেও নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, 

 জ্যোতিশান্। ২৩. 

উক্ত উত্তরভারতের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা চত্র- 
বর্মাই এই মহারাজ শ্রীসিদ্ধব্মার পুত্র মহারাজ 
শ্রীরবর্ধী। ইনি পুষ্করান্থুধিপতি বলিয়া | 
উক্ত হইয়াছেন, তদ্বারা অমিত হয়, ইনি আব্- | 
নীরাধিকারীও ছিলেন। নগেন্র বাবুও বলেন | 
যে, হইতে পারে আজমীরপতি প্রবল পরাক্রাস্ত | 

ন্রবন্্ীই এক স্ময়ে দোর্দওপ্রভাপে পূর্বে বঙ্গ, 
পশ্চিমে বাহলীক: পর্যন্ত সমস্ত রাজগণের | 

সহিত মহাধুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে মুদপ্ 
কর্তৃক পরাজিতণ্হন । 

যতদিন না অপর কাহারও দ্বারা এ অর 

ভ্রমাতআ্মক বলিয়া প্রমাণিত হয়, ততদিন আমরা 

সমুদ্রগুপ্তের সময়ে উত্তর-ভারতে এতবড় একজন 

পরাক্রমী রাজার স্বত্ব নগেন্্র বাঁবুর ধারা | 
অবগত হইলাম। 

জ্যোতিঃশাস্ত 

 রনামক ধানব, হুরষ্যের নিকটে এই প্রধান 
(| শাস্ত্র, শিক্ষাকরেন। 

_ সুর্্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্টাত্িপরাশরাঃ। 
কশ্তপে! নারদে। গার্গ্যো মরীচিমন্থরজিরাঠ ॥ 

রোমশঃ পুলশশ্চৈব চাবনো যবনে। ভূ । 

সুর্য, বগা, ব্যাস) বশিষ্ঠ। ব্রি, পরাশর 

নারদ, কন্তপ, গার্গা। মরীচি, মন, অঙদিরা 

রৌদশ, পুশ, চ্যবন, 

| হে [নক এই অষ্টাদশ মহর্ষিই প্রথমে ] 

জ্যোতিঃশানত্র পারদর্শী ছিলেন। আঁবার 
অপরাপর খধিরা, ইহার্দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত | 

হইয়া, শেষে এই শান্্রকে মুহূর্ত।জাতক ও সিদ্ধান্ত] 
এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পরর্রঙ্ম মায়া- 

পরবশ। নক্ষত্রমগ্ুল ও শুর্যাদি নবগ্রহ ইহধর | 

আদি স্বপ্ধপ হইতেছে। এই কারণে, বাহার এই 
পরপ্রঙ্ছ গ্িরপক জ্যোতিঃশান্ত্র জানিতে ইচ্ছা 

যবন, ভূ ও | হইবেক; তাহার নক্ষত্র কু্ঘ্যাদি গ্রহ, দ্বাদশ রাশি | 
ও ইহাদের স্বভাব, গতি, গুণ ধর্ম ইত্যাদি রা 

৫ 



২২৪ । 

পে জাত হওরা আবস্তক | এইস সমস্ত গ্রহরাশি 

ইত্যাদির গুণ ও ধর্্ তৃগোলকে উত্তমরূপে ব্যাপ 
হইয়া আছে। " এই পৃথিবীতে যাহাঁর যে কিছু 
হুখ ছুখোদি উৎপন্ন হয়, তাহার কারধ এই থে 

| গ্রহগণের নিজ নিজ গতির বিভিন্নতা, 'বং 

গ্রহদ্বারা এই ঢংখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার মে 
“ভিন্নতা অন্মারে হইয়া থাকে । এই সমস্ত বিধ- 
স্বর জ্ঞান লাভের এবং পরীক্ষা! করিবার নিমিত্ত, 
'সাঙ্গোপাঙ্ন ও জ্যোতিঃশান্ত্র পাঠ কর! আবস্তক। 

মত প্রাণী সকলের সুখ ছুঃখ গ্রহ, এবং রাশি 
! সকলের স্বভাঁব অনুসারে ঘঠিয়া থাকে । জ্যোতিঃ 

শান প্রধানতং ছুই ভাগে বিভক্ত; যথা__ 
0) গণিত ও (২) ফলিত জ্যোতিষ। 
০১ গণিত জ্যোতিষ দ্বারা আমর! গ্রহ্পণের 

'আকার, গতি এবং পরস্পরের দুরত্ব নিরূপণ 
প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি । 

মিলির ০ 

গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে কার্য্যের শুভাশুভ 

ফল ও মানবারৃষ্টের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমাঁন 

তিন কাঁলের অবস্স্তাবী বিষয় গুলি জ্ঞাত হইতে 
1পারা যায। 

উদয় ও অস্তলগ্ন-__ৃর্ষ্যের রা যে 

[লগ্নে উদয়, অর্থাৎ পূর্বাকাশে প্রকাশ হইয়। 
থাকে; তাহাকে উদয় লগ্ন); এবং সুর্যের অস্ত 
গমন কালে যে লগ্মের উদয়, অর্থাৎ পূর্ববাকাশে 
প্রকাশ হয় তাহাকে অন্ত লগ্ন কছে। 
ৰ " প্রথম অধ্যায় । 

; এ এ অথ সিদ্ধিযোগ 1. 

যোগ হয়। .. 

. অমীরণ 1... 

(২) ফলিত জ্যোতিষ ঘাঁরা গ্রহ নক্ষত্রাদির' 

শুক্লাঘাদশী) অগ্রহায়ণের ৃষ্াছদশী ? পৌষের ৰ 

'-শুত্রবারে, নন্দা। বুধে ভ্র! | - মঙ্গলে ভ্বয়া।- স্ত্বারে অষ্টমী বুধবাঁরে নবমী) শনিবারের 

নিবারে রি বং বুহস্পতিবারে রহ হযে, 
. হইলে কালঘণ্টযোগ হয় 

০ এবং কেন্ত স্থে গ্রীপগ্রুহ খুরিবে অপমৃত্যু ] . 

হয়; লগ্নে শনি কিংবা চন্ত পাঁগ- গরহযুক্ত, হইয়া] 
৮মে এবং পাপগ্রহূ ১ঃম ও ১২শে. থাকিলে ক্লাত-: 
কের. অপমৃত্যু হয়ত ূ 

অমৃতযোগ । 

রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা। শুক্ত ও সোয়ে চা 
ভদ্র।। বুধে জয় । বৃহস্পতিবারে: রা ও শুক্র 

বারে রিক্ত হইলে অমৃতযোগ হয়, . + 

পাপধোগ। "৮ 9: 
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জা ১ বুধে জঙী), চার
টি লা 

বারে পূর্ণ।তির্বি হইলে পাপযোগ হয়॥ 

অথ দিন দগ্ধা কথন 

রবিবারে সবাদশী ): ) সোমবারে এ কাদশ
ী; 

মঙ্গলবারে দশমী ; বুধবারে তৃতীয়!) বৃহস্পতি: 

বারে যঠী) শুক্র দ্বিতীয়া এবং শনিবাঁরে সপ্তমী | 

হইলে দিন দগ্ধা হয়॥ 
| 

মাসদগ্ধা ৷ 

বৈশাখ মাসের শুরু ষঠী; জোষ্ঠের কষ্ণাচতুর্থ
ী ৃ 

আধাঢ়ের শুরলষ্মী) শ্রাবণের কৃষণাষঠী ? ভাব্রের | 
শুরাদশমী ; আশ্বিনের ৃষণা্টমী ; ক পক্ষের ৃ 

শুরুদ্ধিতীয়! ; মাঘের কৃষ্ণদ্বাদশী ) ফান্তুনের শুরা ৃ  

চতুর্থী ও চৈত্রের ক্ৃফদ্িতীয়! হইলে মাসদথা! হয। ূ 

কাল বঠযোগ।.. রিনা 
সোমবারে*বগঠী? | কে দন ও সপযীবৃহ- 

দশমী ) মঙ্গনবারে একাদশী; যা মাহী 



জ্যোতিঃশান্র । ৰ 

(| 7 হল অথ ক্ষত প্রকরণ 
১ অখিনী 1.২ ভরগী। ৩ক্বর্তিকা। ৪ র়োহিণী। 

বার তিথি নক্ষত্রধোগে মহাদগ্ধা । 
দবাদশ্তঞ্চ মঘাদিত্যে কৃর্তিটকিকাদুশী সিতে দশ- 

(৫ স্বগশিরা। ৬ আড্রা। ৭ পুনর্ধস্থ। ৮ পুষ্যা। ৯ | ম্যঙ্গীরকে চান্দ্র বুধে মূলে তৃতীয্মিকা। গুরৌ 
অল্লেষা।- ১* অঘ।।: ১১ পূর্বকফন্তলগী। ১২ উত্তর 
ফন্তুনী। ১৩ হস্তা | ১৪ চিত্রা। ১৫ স্মৃতি । ১৬ 

বিশাখা ১৭ অনুরাঁধা। ১৮ জেষ্টা। ১৯ মূল । 

২*.পূর্বাধাঢ।। ২১ উত্তরাষাঢ়া। ২২ শ্রবা। ২৩. 
রগ হ৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ববভাদ্রপদ |. ২৬ 

*. | উত্তর ভাঙ্রপদ। ২৭রেবতী॥' 

নক্ষত্রাধিপ কথন । ৪ 

অস্বী। যম। অগ্নি। ব্রহ্মা। চন্ত্র। শিব। 

অদিতি) বৃহস্পতি। ফণি। পিতৃগণ। যোনি: 
আধ্যমী। হৃ্য্য। বিশ্বকর্মী। পবন। শক্ররাগ্ি। 

রি কূ্যয। ইন্ত্র। রাক্ষদ। জল। বিশ্ব। বিরিঞ্চি। 

| হরি। বন্ধ। বরুণ। অজপাদ। আহত্রধ়। পুষা। 

]. .. বিষযোগ। 
| যেমন ঘ্বত ও মধু একত্রিত হইলে বিষ হয়, 

তন্রপ অমৃত ও সিদ্ধিযোগ এক দিবদে হইলে 

| বিষ যোগ হয়॥ . 

.. ববিবারে অঙগরাধা। _সোমে উত্তরাধাঢু। 

| মলে শতভতিষা। বুধে অখিনী। বৃহস্পতিবারে 

] মৃগশির!। শুক্রে অশ্লেষা ও শনিবারে হস্ত! নক্ষত্র 

| হইলে মৃত্যু যোগ হয়। . | 

| ভি নক্ষরযোগে মৃত্যু যোগ। 

| এতিপদে, উততরাধা/; নবসীতে কৃর্তিকা, 

অষ্টমীতে পূর্বভাব্রপদ, একাদশীতে .রোহিণী, 

| ঘাদশীতে অগ্নেষা একাদশীতে মঘা নক্ষত্র হনে 

| মৃত্যুযে্জা হয় ॥ - 

ষষ্ঠী তরণ্যঞ্ শুক্রোচব্বিতীয়াশিনী। অগ্লেষা শনি 
সপ্তম্যাং মহাদগ্ধা গ্রকীর্তিতা । 

ও তিথ্যধিপ কথন। 
অগ্নি, গ্রাজাপতি, গৌরী,গণেশ, সর্প, কার্তিক, 

রবি, শিব, দুর্গা, যম, বিশ্ব হরি, কাম, হর। 

পুর্ণিমা ও অমাবন্তার অধিপতি চন্দ্র। 

নক্ত্রদ্ধার৷ রাশি বিভাগ । 
১।২। ৩ এর পোয়া মেষ। 

৩ এর %০। ৪1৫ এর ॥ *** বৃষ। 

৫ এর ॥৭ | ৬। ৭ এর ৭ *** মিথুন। 

৭ এরর ।০ | ৮1৯ কর্কট.। 

১০। ১১। ১২ এর।০ দিংহ। 

১২ এর 8০ | ১৩। ৯৪ এর |* , কন্যা । 

১৪ এর ॥০ 1 ১৫। ১৬ এব ৪০ তুল | 

১৬ এর 1০1১1 ১৮ বিছা।. 

১৯। ২০। ২১ এর।০ ধনু. 

২১ এর ৪ | ২২। ২৩। এর ॥০. . মকর।, 
২৩ এর ॥,1২৪।২৫ এর %৭  কুস্ত। 

২৫ এর ।০। ২৬।২৭ মীন। 
লগ্ন নিরূপণ । 

নক্ষত্রাহোরাত্রের মধ্যে ১২ রাশির ক্রমে উদয়: 

হয়। রাশির প্রগমাংশ উদয় স্থানে উপস্থিত 
হওনাঁবধি, তাহার শেষ অংশ উদয় হওন পর্য্যস্ত' 

যতক্ষণ হয়. সেই কালকে এ রাশির লগ্জ কহা 
যায়। রাশিচক্রের বক্রত| জন্ত প্রতি রাশির 
লগ্মমান ভিন্ন ভিন্ন হঠ। এই কারণে দেশ তেদে 
দর্শনের বক্তা ও অবক্রতা প্রযুক্ত লগ্মমানের || 
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ভেদ হইতেছে। কিন্তু ১২ লঙ্গ এক নাক্ষত্র 
| দিনের মধ্যে হুয়; অতএব কোন লগ্ন বুদ্ধি হইলে 

] অন্ত লগ্নের হাঁস হয়। বথ! বৈশাখ মাসের প্রথমে 
মেষ, পরে বৃষ, তৎপরে মিথুন, ইত্যাদি বখাক্রমে 
হুইবে। জৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বৃষ, পরে মিথুন, 
তৎপরে কর্কট ইত্যাদি হইবে। এ্রন্পপ আধাড়ের 
প্রথমে মিধুন, শ্রাবেণের প্রথমে কর্কট, ভাদ্রের 
প্রথমে সিংহ, আশ্বিনের প্রথমে কন্যা, কার্তিকের 

| শ্রথমে তুলা অগ্রহায়ণের প্রথমে বিছা, .পৌষের 
] প্রথমে ধনু, মাথের প্রথমে মকর ফান্তুনের প্রথমে 
| কুস্ত, ও চৈত্রের প্রথমে মীন, এই প্রকারে দ্বাদশ 

| মাসে প্রতিদিন দ্বাদশ লগ্ন হয়। 
| রবি যেলগ্নে উদয় হয়, তাহার সপ্তম লগ্নে 

] তিনি অন্ত হন। যে মাসে যতদিন: হইবে সেই 
] মাসের উদয় লগ্রকে তত, ভাগ করিলে, তাহার 
1 এক ২ভাগ প্রত্যহ রাত্রি:প্রবিষ্ট হইবে, এঁ ভাগকে 
| রবিভূক্তি কহে। আর অস্ত লগ্নেও সেইরূপ ভাগ 
| দিন প্রবিষ্ট হইবে। অভএব মাসের যত দণ্ড 
| সময়ে লগ্ন নির্ণয় কর্তব্য হইবে, সেই লগ্ন দিবাতে 
] হইলে উদয় লগ্বেরু পর২ লগ্ন যোগ করিলে, অভীষ্ট 
| সময়ের লগ্ন নিশ্চয় হইবে। রাজ্রিতে"লগ নিশ্চয় 
| করিতে হইলে, অন্ত লগ্ন হইতে রবি তৃক্কি ত্যাগ 

| করতঃ লগ্ন স্থির করিবে। যেমন বৈশাখ মাসের 
1:১৪ দিনে দিবা ১৫ দণ্ড ১* পলের সময়ে কোন 
ৰ কর্ম করিতে হইবে । এ বৈশাখ মাস ৩* দিনে | 

| লমাপ্ত হইবে | উদয় লগ্ন মেষ তাহার মান ৪ 
. দণ্ড ৭ পল । এ 81৭ চারি দণ্ড সাত পলকে ৩১ 

.)| দিয়া ভাগ করিলে এক২ দিনের রবি ভূক্তি ৭ পল 
ঃ] ৫৮ বিপল ও ৪ অমুপল হইটব। রী ৭৫৮1৪ কে 
ৃ ৰ ১৪ দিয়া গুণ করিলে .১ দণ্ড ৫১ পল ও ৩৩ 

বিপর হয়। এক্ষণে মেষ লগ্গের পরিমাণ হইতে |. 
এক দণ্ড ৫১ পল ও ৩৪ বিপল বিয়োগ করিলে, 
অবশিষ্ট ২ দণ্ড ১৫ পল ও ২৭ বিপন রহিল, 

তাহার সহিত বৃষ লগ্ন ও তৎপরে মিখুন লগ্ন যোগ 
করিলে ১২ দণ্ড ২৩ পল ও ৩৭ বিপল হুইবে। 
সুতরাং কর্্বকালে কর্কট লগ্ন হইবে। রাত্রিতে 
অস্ত লগ্ন হইতে এইরূপ গণনা! করিলে লগ্ন নিশ্চয় 
হইবে। এই প্রকারে নানাদেশীয় লগ্রমান 

[লর্রা] নানাদেশে লগ্ন নিশ্চয় করা কর্তব্য। . |" 
ৰ . প্রাচীন লগ্মমান। 
রামোগ বেদৈ-জলধিস্ত মৈত্ৈর্বানোরসিঃ 

প্র্চসাগরস্চৈন বাণঃ কুবেদৈ বিগ্রয়োহস্বযুগৈঃ 
ক্রমোৎক্রমোন্নেয় তুলাদিমানং। 
মেষ ৩ দণ্ড ৪৭ পল। বৃষ ৪1১৭। মিথুন 

৫৬। কর্কট ৫18০ | পিংহ 6৪১। কন্যা 6২৯। 

তুল1 ৫1২৯। বৃশ্চিক ৫1৪১। ধন ৫18০। মকর, 

৫।৬। কুস্ত 8১৭ । মীন ৩৪৭। ৃ 

প্রাচীন লগ্ন মানের দিন তুক্তি। 
মেষ ৭ পল ৩৪ বিপল। বৃষ ৮৩৪। মিথুন | 

১০1১২ । কর্কট ৯১1১২ । সিংহ ১১১২ । কন্যা ১০ 

1৫৮। তুলা.১০।৫৮। বিছা ১১/১২। ধনু ১১২২। 

ধনু ৯১/২০। মকর ১০১২। কুস্ত ৮৩৪ । মীন 

৭1৩৪ । ৃ 

অয়নাংশ শৌধিত লগ্নমান। / 

পঞ্চান্ুল প্রায় দশ ব্যঙ্থল ছায়া প্রযুক্ত কলি- | 
কাতায় এবং মেদিনীপুরে ও তাহার সমান রেখায়: 
পর্ব পশ্চিমস্থ দেশে, অয়নাংশ শুদ্ধ বগ্রমান। 
মেষ 81৭1৯. তুলা ৩৫২৬ 
বু ৪1৪৯1৪০ বিছা! ৫18514৫৭ : 

মিথুন ৫।২৯।৪০ ধনু ৫১৭২৩ 



জোণতিঃশান্ত্র | ২২৭ | 

কর্ষট ৫1৪৯৯. মকর ৪৩৩০ " | মিথুন ৫২০২১: কুস্ত ৩৫৯৪০ 
সিংহ ৫৩২৫১ কুম্ত ৩1৫৭৬ . কর্কট ৫18৫1৩৯ ধনু 0২৯২৮ 

কন্যা ৫২নাং, মীন ৩৪৬৪০ সিংহ ৫'৪১1৪৭ মকর 8৩৫২৬ 

. পঞ্চাঙ্ুল প্রায় ঘাদশ ব্ন্গুল, ছায়াছেতু নব- | কন্যা ৫৩৮২৯ , মীন ৩৩৯1৪ 

দ্বীপ বর্ধমান ও ঢাক! এবং তৎসমনুত্ পূর্ব- ও রংপুর | 
পৃশ্চিমস্থ দেশেখয়মাংশ শদ্ধলগ্ মান। মেষ ৪1১/৩৬ তুলা. ৫২৩২৭ 

মেষ 81৬1০  তুল। 81৪৬.২৪ * [বৃষ 88৯২৮ » বিছা ৫18৭18৭ . 

বৃষ 81৪৯৪৭ বিছা! 818১1৩৫ মিথুন ৫1২৩ ২৭ কুম্ভ ৫৮1১৮ 

'স্ মিথুন &২৮1৪৯ ধু ৫১৭1২ কর্কট ৫1৪৪'৩২ ধনু ৫1২৬1১৬ 

কর্কট ৫18০1৩৫ মকর 8৩২৪১ *» | সিংহ ৫৩৬৩১ মকর ৪1৩৫.২৬ 

সিংহ ৫৩৩২২ কুম্ত ৩৫৭৬ মা কন্যা ৫৩৩,২৩০ মীন ৩৪৭২৯, 

| কন্যা ৫২৯৪, মীন ৩।৪৬,২০ বেল! নির্ণয় । 
মুরশিদাবাদে ও ততসমান দেশে অয়ন'ংশ | পদচ্ছায়াং দবিগুণীকৃত্য চতুর্দশ সমঙ্লিতং। 

শুদ্ধ লগ্রমান। | পক্ষগ্রহকরাৎ ভাগলন্ধ দণ্ডার্দিকং ভবেৎ। 

মেষ ৫৬৩১ . তুলা ৫৩৮১৫ ছ্ই প্রহরের পূর্বে তত দণ্ড বেলা হইবে; 

বৃষ 81৪৯৩৩ বিছা €'৪০1৪৮ এবং ছই প্রহরের গ্রে দিবামানের তত দণ্ড 

মিথুন ৫1২৮1৪৬ ধন্থ ৫1১৭ ২০ বেলা থাঁকিবে । * | 
কর্কট ৫:৪০1৪১ মকর ৫1৩৩'৪০ মকর সংক্রা্তির দিবস হইতে, ছয়মাস অর্থাৎ: 
সিংহ ৫1৩৩৩ কুস্ত ৩'৫৫।৪৯ মাঁঘ হইতে আধাঁড় মাসের শেষ পর্যন্ত লগ্ন স্থির | 

| কন্যা ৫৩০০ মীন ৩৪৬1৯ করিতে হইলে পদছায়া মাঁপিয়া৷ একপদ নুন 

চট্টগ্রাম ও তৎসমানদেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্রমান। | করতঃ অর্থাৎ দণ্ডায়মান হুইয়! পদাঙ্গুলীর অগ্র-. 
মেষ 8৮18 তুল! ৫৩৪।২০ ভাগ হইতে মাপিলে, স্থতরাং এক পদ হীন: 

বৃষ 81৪৯1৩৩ বিছা! 0৩৯৩৫ হইল। এ পদছায়! মাপিয়া যত সংখ্যা হইবে।: 

মিথুন ৫২০২২ ধনু ৫১৭৩৩ | সংখ্যায় ণসাঁত যোগকর ) পরে ঞবাঙ্ক ১৪৪: 

| কর্কট ৫৪৯৪০ মকর ৫।৩৬।২৬ কে এ্রছায় সখ্য! দ্বার ভাগকর, ভাগফল অঙ্ক 
| সিংহ ৫৩২৫. কুস্ত ৩৫৮১৮ দণ্ডাদি হইবে। এ ৬মালে ১ একদও হীন করিলে 

| কন্যা 8২৮২৭... মীন ৭8৭৩৭. . অভীষ্ট সময় মিলিবে। এবং শ্রাবণ হইতে পৌষমাস, 

ষড়গ্ল প্রায় ছিব্যজুল এ এ কুচবিহাঁরে এ এ এ | পর্যন্ত ক্রবাস্ক ১৩৫ হইবে। এবং একদও যোগ 

মেষ 816€1৫৩ তুলা ৫৩৯১৬ | করিলে সময় নিরূপিত হইবে. । ছুই প্রচছরের মধ্যে 

বুষ ৪৮৫৪১. বিছা ৫18৮৩৮ লগ্ন স্থির করিতে হইলে । তত্ব বেলা! হইয়াছে: 
গচারররররররহরররররররররহররগতরররারররররররাররওতাররররারাররচর

াররররান ররর 



পি 
৮ 

জানিবে; এবং-ছুই গ্রহুরের পরে দিবামানেরতত | খ, ঘ-মকর! . গ্ুশ্_কুত্ত। 
দণ্ড সময় অবশিষ্ট কজাছে.জানিবে |... . 

যে নক্ষাত্র স্বনমগ্রহণে যে গণ হয়। 
দমারাম দমাদিন্দু রারাম মদরাদর!। 
দুরে রামে| মদারারি মামদা গণনিরণয় ॥. 

|  দেবগণ--মৃগশিরা হস্তা, স্বাতি, বর্ণ, পুয্যা 

রেবতী, মুগশিরা, অশ্বিনী ও পুনর্ববনথ। 

নরগণ--ত্রিউ্তুরাঃ ০৪ রোহিণী, ও 
॥ আদ্র । 

রাক্ষদগণ-_জ্যোষঠা, মুলা॥ অশ্রেষা, ৃততিকা শত- 
ভিষা', চিত্রা, মঘ ধরনিষ্ঠা ও বিশাখ]। 

যে যে রাশিতে যে বর্ণ হয়। 
কর্কট, .. বৃশ্চিক ও মীন-_বিপ্রবর্ণ। 
নে তুল! ও ধনু ক্ষত্রিয়বরণ | 

. কুস্ত ও মিখুন__বৈশ্যব্ণ | 

ছিঃ ৮ কন্যা ও মকর শৃদ্রবর্ণ। 
জন্মরাশি অহদারে নামের আদ্যক্ষর | 

| অ, বল -মেষ। উ,র- -বুষ। ক,ছ- মিখুন। 

| ₹কর্কট।, ম.ঠ- মিংহ।'প, থ- কন্যা । 
ন, জ- বিছা, । 

পু. এ 

॥ লস পাস সপর্ঞাপ সিল ডাটা সানী সি পান 

মীর 4... 

চন মীন। 

নষ্ট রাশি নির্ণয। 

ঝ, ঞ, ক্ষ মীন! ক খহ। টাও কন্যা 

উ, দঃ উস চি 
| 

অঃ. উ, এ। ১৩ কৃত্তিকা। শুক বী, বু 

৪ রোহিনী। বেঃ ঝে, ব৷ কিঃ ৫। কু ঘ,. ঙ, 

ছ, ৬। কে, কো, হ,হি,৭। হু হে) হো, ড় 
৮। ডি, ডু,,ডে, ডো, ৮। ম, মি। মুঃ মে.১০। 
8 ১১।. টে, টো, পপি. ১২। পুঃ 

ণ,ঠ, ১৩, পে, পো, র.রি, ১৪। ক... রে, 

৭ তি, তু, তে, তো, ১৬। ন, 
নি,মু' নে, ১৭। নো, য» যি, যু ৯৮।...ফে, যো 
ভ তি ১৯। ভূ, ধ, ফ, ড়, ২০। ভে, ভো) জ। 

জি ২১। “ভু. জে, জো, খঃ অ; ভি, জিৎ, মি, : 

গে 
দুখ, ঝ,: 

চু, চে, চোল 

খু, থে, থো ২২। গঃগি, গু) গে ২৩1 
শ, গি, শুক্ষ, শে, শো, দ; দি ২৫। 

এ ২৬। দে, দৌ, চঃ চি ২৭। 

ধু, তল্ধন্থ। )১। লি,লুং হক লো ২। 

রঙ 

যম, পিতৃষ মান ও পরলোক। 
(২) ভাত 

গান সন্ধে খাহা | হইতে থাকে। বেদে তিনি পরম এ 

(৬৩ তারা: যমের-শ্বভীব. চর | ও প্রকারে অবতারিত্ হুইস়্াছেন। : ভিন সং 

এ 

আকারে! | 

|| বিষয়ে কভকটা ধারণ! হইতে পারে। বে যম | কর্মাদ্িত বাঁকিদিগকে নখের পথে লইয়া'যান ; 

1] হিন্দু সমাজে একটা-উৎকট* বিভীধিকার বস্ত, | তিনি রাজা) তিনি সকলের প্রিম্ন ঃ “যমের সেবা! 

[াবারনাদ অব মাম পাসীর উবে কশ্শিত কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্য তাহার বু হো | 

5 
.. | 

১ এ চলল উউবব তা এ চারের বরা দে ও এ রাড ওাগাধা হিজর পরাজিত ০ পাই ও খা সক 



ঃএলীঃ 0 পপ -০০-- 

. . বম পিডুষান-ও. পরলোক । ২২৯ 
22255567552 টি রনির 

1] ক্র+ দ্বেব্তাদরিগের মধ্যে-যম যেন দীর্ঘকাল 
| বাচ্মা।থাক্ষিবার জন্ত আমাদিগকে দবর্ঘ পরমায় 
| প্রধান .কুরেন.।” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যমের 
|| রমদীয়তা, ও পোকাভিরামতাই প্রকাশ পায়) 
তীহার, গ্রীতিসম্পাননের নিমিত্ত যেন সকলেই 
] ব্যস্ত! এই যমকে অবলম্বন করিয়াই/ মহীয়সী 

ৰ তত্বচিস্তা_-পরলোকের, পরা ভাবনা-*প্রাচীন 

ৃ আর্ধ্যম্বদয়ে মুখরিত হইয়াছিল। এই যমের 

| উৎপত্তি, সমন্ধে, বেদে অতি বিচিত্র উপাখ্যান 

[বিকৃত আছে) এস্থলে পাঠকদিগকে তাহার 
উপহাঁর না৷ দিয়া থাকিতে পারিলাম না। 

টা ছুহিতে বহতুৎ ক্ণোতি ইতীদৎ 
বিশ্বং ত্বনং সমেতি। 

 -য্মস্য মাতা পর্য মহমানা মহো। জায় | 

বিবন্বতো ননাশ। - 

.. অপাগুহন্নমৃতাৎ মর্তত্যঃ ্বী 
_... সবর্ণামাদছূরবিবস্বতে । ৃ 

|... উতাখিনাবভরদ্ যত্তদাসীদজহদুঘ্া, 
মিথুন সরণ্াঃ। 

মি স্বষট স্বীয় ছুহিতার বিবাহ দিতেছেন, এই 

কথা, গুনিয়া সমস্ত পৃথিবী সমবেত হইল। 
((বিবস্বানের সহিত তাহার বিবাহ হইল।) 
টি বিবাহিতা পত্বী এবং যমের জননী 
'অনৃশ্য হইলেন। মর্ত্যদিগের নিকট হইতে সেই 
ক কন্তাকে তাহারা লুকাইয় রাখিলেন 

এবং তাহারই, সদূশী আর একটা রমণী সৃষ্ট 
[করিয়া বিবস্থানুকে দান: করিলেন,। .নরপ্য 
'অ্িনীকমারয়কে প্রসব করিলেন. এবং তাহার 
পর তাহাদিগের ছুইজনকেই পরিত্যাগ করিয়া 
ৃ 1 গেলেন, ॥ 

প্র ছুইটী গ্লোক নিরুক্কে উদ্ধৃত হইয়াছে, র 
“তত্রেতিহাসমাঁচক্ষতে” তথা নিরলিবি কে | 
হাস বর্ণিতৃ আছে &. ্ 

বাসী ইসি শা আদিত্য রা নিন! 
জলগ়াঞ্চকার 1] 

সা মাং তিনি, রা রূপং কৃত্বা 

স বব মাদিত্যঃ আশ্বমেৰ রূপং রি তাং 

অত গু 

ততোহহ্থিনে জঙ্তে সবর্ণায়াৎ মন্ুঃ।” 
ষ্টার ছুহিত৷ সরণ্যু আদিতিতনয় নি 

» ছি আল এপিজে সপ 

যমজ পুত্র প্রসব করেন। অতঃপর তিনি আঁপ-. 

নার আকৃতির সমানা একটা প্রতিনিধি করিয়া: 

অশ্ষিনীমূর্তি ধারণ পূর্বক পলাম্বন .করিলেন। 
বিবস্বান সেইরূপ অশ্বের মূর্ভিতে তাহার অন্কদরণ 
করিলেন। . উভয়ের. সংযোগে অশিনীকুমারযর 
উৎপন্ন হইলেন.) এদিকে, তাহার, সেই সবব্ণ 
যেনার গর্ভে মনু 'জন্ম গ্রহণ করিলেন । . বলা | 

বাহুল্য ইনিই বৈবস্বত,.মন। . এই মন ও যম 

উভয়েই ষে বিবন্বানের পুত্র বলিয়া পুরাগে 
বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার . মূল. জগতের প্রাচীন: 
তমু গ্রন্থ খখথেদে দেখিতে পাওয়া যাক)... : 

বৃহদ্দেবতায় . এই. বিষয় কিরূপে.অধিকতর, 
টাকত হইয়াছে, তাহাও এপ্থানে -প্রদর্পি 
হইতেছে | এগ 

অতবনিথুনং স্ব টিন মহ. - 

স বৈষরগ্যুং প্রাষচৎ শ্বয়মেৰ বিকাছে:): ৮: 
ততঃ সরন্ধ্যাং জাতে তে যমষম্যো টা | 
ভাবপ্যুতৌ যমাবেব হ্যান্তাং যম্যাচ বৈ যমঃ॥ 

এ ভর্ত,ঃপরোক্ষস্ত সরণ্যু 3৯ ৪৪০ ূ 
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[ . নিক্ষিপা মিখুনৌ তস্যাং অস্বীভূত্বা প্রচক্রমে 1. 

| অবিজানাহিবস্থাংস্ত তদ্যামজনয়স্ মহুমূ। 
ৃ রাজধিরাসীৎ মহুরবিবদ্থানিব তেজসা 
| স-বিজ্ঞারাপত্রার্তাং সরণ্যুৎ আত্মরপিণীম্। 

] স্বাস্রীং প্রতি জগামাসৌ বাজী ভূত্ব। সলক্ষণ: | 
|| সরস বিবস্বস্ বিজ্ঞায় হয়রূপিনমূ। 
'&' সৈথুনীয়োপচক্রাম তাংস তন্রারুরোহ সঃ . 

| তততয়োস্ত বেগেন শুজ্রং তদপতদ্ভূবি। 

” | উপাজিপ্রচ্চ সা ববশ্বা ততগুক্রং গর্ভকামায়া ॥ 

| আগ্রাণমাত্রাৎ শুক্স্তং কুমার্ধৌ সম্ঘভূবতূঃ | 
| শাসত্য শ্চৈব দল্রশ্চ যৌ স্ততাবশ্বিনাবপি | 
০" স্টার যমজ পুত্রকন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন, 
পুত্র প্রশিক| এবং কন্যা সরণ্যু। তিনি বিব- 

| 'বাদের সহিত সরণ্যুর বিবাহ দিলেন। বিবস্বানের 

গুঁরসে সরপার গর্ভে যমজ পুত্রকন্যা জন্মিলেন ) 

পৃত্র--ঘম এবং বন্যা য্মী। ভর্তার অজ্ঞাত 

সারে সণ আপনার সদৃশী একটী রমণী স্তটি 
করিয়া! পুন্তরকন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক 

| অর্খিনীর আকারে প্রস্থান করিলেন। বিবন্বান্ 
| ভাহা জানিতে না পারিয়া সেই প্রতিনিধিম্বরূপিণী 
| মহিলার গর্ভে মন্তুকে উৎপার্দিত ফরিলেন। এই 

| মগ রাজর্ষি হ্ইযাস্থিলেন) ইনি পিতা বিবন্থানের 

| সবার শ্রকৃত-দ্প জানিতে পারিয়া তাহারই সম- 
॥ লক্ষণাক্রান্ত অশ্বরূপ ধারণ পূর্বক তাহার সন্মুখীন | 
[হইলেন। সরপ্যুও বিবন্থানকে অস্বরাপে চিমিতে 

-চ পারিয়া মৈধুনার্থ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 

৬ 

 * মহাতারত, আদি পর্বে যম, মনুয় কনিউ হাত 

রন । | € 

তাহাতে তাহাদের শুক বেগে সা পতিত | 
হইল ) অঙ্বীকূপিণী সরণ্যু গর্ভকামনায় সেই শক্ত 
আস্রাণ করিলেন। আতা" মাত্রই বমজ কুমার 

উদ্ভূত হইলেন$--তীহাদের নাম নাঁসত্য ও দর্খ। 
ইঠারাই। অর্খিনীকুমারহৃয় নামে কীন্তিত হইয়া 
থাকেন।  . | | 
_ উপরে খেদ,.নিরুক্ত ও বৃহদ্গেব্তা হইতে 

[ধে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তন্বারা স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হইতেছে (যে, বিবস্বানের ওরষে সরগ্যর : 

| গর্ঠে প্রথমে ধমের ও যমীর জন্ম হয়। তাহার 

| পর উভয়ে অশ্বিনী ও অশ্ব মুক্তি ধারণ করিলে 

অশ্বিনীকুমার্ঘয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের 
আদি নাম নাসত্য ও দত্র। বৈবস্বত মন্থ, ষমের 
সহোদর ভ্রাতা নহেন। পুরাণে ও মহাভারতে 

প্রায় এইরূপ বিবরণই দেখা যায়।* 
সর্বজনিপ্রিয় লৌকাভিরাম বেদৌক্ত যম 

পুরাণে কিন্ূপে লোকের বিভীষিকাময় যমের 

আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন; এবং তাহা হইতে পর- | 

লোকের পরমা চিন্তা ভারতীয় হিন্দুর হৃদয়ে 
কিরূপে উিত ও পরিস্ফ,ট হইল, পিতৃযান ও 

পরলোকে কি প্রভেদ, তাহা পরে প্রদর্শিত জী টা 

৮ জজ ০ 

বলিয়া! যতি হইয়াছেন; তদ্ধখা,_ 
মার্ডওস্য মৃন্ুধামানজায়তঃ হতঃ প্রডৃ। 

ঘষশ্চাপি ছুতো! জভে খ্যাততবস্যানুজং প্রর্তুং ॥ 



পুর্ব প্রকাশিতের পর। 

কাটিয়া ফেলিলে ফেলিতে পারেন সুতরাং, 

যেখানে মুকুলের কথা প্রকাশ হইলে প্রীণ লইন্জা 

ুঞ্জরা স্বীক্কৃতা হইল। তাহার পর তাহার দৃষ্টি টানাটানি পড়িবে সেখানে) শুকুণের ছঘি: 

| তারার অঞ্চলের দিকে পড়িল । কতা দেখিল, লইয়া গথে বাহির হওয়া বা কোন পোককে 

| তাহাতে কি একটা বীধা আছে, জিঞ্ঞাসা, (বিশেষতঃ স্টে শক্রবৎ রাজার কগ্ঠাকেই) 
| করিল,_“তোমার আঁচলে বাঁধা ওখানি | দেওয়া যার পর নাই অসম্ভব আর সুগ্জরাই বা 

1 কি?-তারা কুলের একখানি ছবি সী তাহ! দেখিতে পায় কেন? অথচ এর্তক্ষণ রাজা 
হইতে খুলিয়া চামেলীর হাতে দিল।  « নী প্রভৃতি ধেহই দেখিতে পাইলেন ন। কেন ? 

গ্রন্থকারকে জিঙ্ঞান্ত-পরে প্রকাশ আঁছে | তবে কি তার! তখন নুকাইয়া রাখিক্সা এখন 
] বটে তারা ছবি অশীকিতে জানে- মুকুলের ছবি ; দেখাইধার মত করিয়া রাখিয়াছিল? অথচ ঘখন, 

আক! হইল কেন ? ভারার সহিত মুগ্তরার দেখা ; এতটা ঘটিল তখন অবন্তই স্বীকার করিতে 

হইবে এবং তাহাকে মুকুলের ছবি দিতে হইবে, [ হইবে যে অচ্্যুতাননোর উপদেশমত তারা! এতটা | 
|] একথা কি তারা জানিত? নিশ্চয়ই নহে। | করিতেছে। পুস্তকের একস্থলে তাহার একটু 
তবে ছবি আঁকা হইল কেন ? যোগী অচ্যুতা- আভাস পাইয়াছি। দ্বিতীর অঙ্কের দ্বিতীয় 

নন্দ ুঙ্দর্শী, তিনি হয় ত সুষ্দর্শন বলে বুঝিয়া- | গীক্কে মুকুলের আর একখানি ছবি তারা সুক্ত- 

ছেন যে, এই কৌশলের পর এই কৌশল অব-| রাকে দিতেছে। সেই ছবিথানি দেখিবার সময় 
'ললম্বন করিলে মুকুল মুগ্তরার দর্শন ঘটিতে পারে; | তার! বলিতেছে,__ «যোগীর বচনমত করি আট- 

তাই, তারাকে আদেশ দিয়! ছবিখানি অশকা- | রণ-_যা হবার হবে আগে বাধিব জীবন ।৮--. 

| ইয়াছেন, অশচলে বীধাইয়াছেন এবং প্রান্তরে সুতরাং আমর! সহজেই দৃঢ়তামহকাঁরে ঘলিতে 

|: তীর পর চত্রধ্বজ 'তারার পরিচগ় দিবেন, 
ুগ্তরাকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, *তুই রাখৃবি ? 

বসিয়া থাকিবার সময় ছবিখানি কি ভাবে | পারি যে তারার এই মূক সািয়! গ্রাস্তরে . বসা, 
রাখিতে হইবে, কাহাকে দিতে হইবে এ সমস্ত | যুবরাজের ইঙ্গিতে তাহার সহিত গমন) ছলে: 

উপদেশ বিশেষ করিয়া দিয়ছিলেন, নতুবা তার! | রাজসমীপে আশ্রয় প্রার্থনা;মুকুলের ছবি কৌশলে 

এতটা করে কিরূপে ?-মে ত ইহার বিন্বু-। সুগ্জরার ঘৃষ্টিপথে ধারণ ও চাহিবামাত্র তাহাকে 
বিসর্গও জানে না। বরং সে নিজ প্রতিজ্ঞার | প্রদান--ইত্য।দি ফাবতীয় কার্ধ্য--নাটকখানির 

|| ভন্ত মুকুলের কথা যাহাতে প্রকাশ পায়, এমন | বী্ ও অস্কুরের উদগম--সমস্তই যোগী অচ্যুতের 
|| কার্য কোনমতেই করিতে পারে না, তাহার | কুট কৌশলের ফলমাত্র। গ্রন্থকার, হাতে কি 

পক্ষে এরপ স্থলে (যোগী বলিয়াছেনঃ এখানকার | বলেন? ৪ 

পাঠিকগণ ! এইস্থানে দেখিলে, যী খাব ] | রাজ ১৯/১১১৪০৪৪১৪৪৪০০৪৪০৫ (ড১৬১৪০১১১৪/৪১০১৪৪৬০ তাহার বিমাতার তৃপ্তিহেতু 

সত 



| ২৩ ক, উই | সমীরণ) 
[এই দৃশ্তে যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করিলেন, তাহার | 

| কারণ স্থির করিতে গেলে অচ্যুতানন্দ যোগীকেই 
| পাওয়া যায়। অচ্যুত এই সকলের কারণ হইলে 

| আমাদিগকে বাধ্য হইয়! ঝরিতে হইতেছে যে 
ৃ গিরীশ বাবু তাহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্ত' হইতে 

| এই অতি-গ্রথমেই স্থলিত হইয়া পড়িলেন। 
| প্রেমে জড়-মুকুল ফুটাইবার তিনি যে সকল 
॥ আয়োজন করিয়াছেন, তাহাঁতে তাহার মনে 

| প্রেমসধায হওয়। দূরে থাক বরং তাহার উপর 
পরোক্ষে বলপ্রয়োগ করা হইয়ান্ধে! প্রেম হউক 

| আর না হউক যোগী অচ্যুতের কৌশলে 
পড়িয়া! মুকুল না৷ ফুটিয়া আর এড়াইতে পারিতে- 

ছেন না! তার। ষোগীর কাছে প্রার্থন। করিয়া- 

ছিল বটে,__ 
| “কি হবে উপায়? 
| অবোধ অজ্ঞানে প্রভু রাখ রাঙ্গ|। পায়।৮ 
] তারার এই প্রার্থন৷ পূরণার্থ যদি '“মাতব্বর” 

যোগীবরকে এত কুট-কৌশল ও জাল-জালি- 
| তের আশ্রয় নইতে হয় তবে তাহাকে যোগী 
] না রলিয়! “ধড়িবাজ” আখ্যা দিলে ভাল হয়। 
| গিরীশ বাবু যদি বলেন, আচ্ছ! না হয় কুটপন্থা- 

| হারাই লক্ষ্য লাভ কর! গিয়াছেঃ তাহাতে আর 
| ক্ষতি কি?-_আমর! ইহা শ্বীকার করিতে পারি 

| না) কার এ পথ অবলম্বন করায় তিনি প্রথমেই 
| বক্ষ্যত্র্ হইয়া গিয়াছেন, তৎপরে রামযাত্রার 
| অধিকারীর মত কোন গতিকে মিলন গাহিয়া 

| আসর বজায় করিয়৷ গিম্বাছেন মাত্র এবং সঙ্গে 
| সঙ্গে যোগী অচ্যুতকে মাটী করিয়াছেন। 

[. তার পর চামেলী ছবিখানি লইয়! মুগ্তরাকে 
|দিল। মুঞজরা দেখিল, দেখিয়া ভুলিল, ভুলিয়া 

£ টিটি টিটি ১১১ 

মজিল, মজিয়া গগ্চ ছাড়িয়৷ দিল, গপ্থ ছাড়িয়া 
পদ্থে ছড়! ধরিল, ছড়ায় ছবির রূপবর্ণনা করিল। 
রূপবর্ণনায় তাহার একটু হুঃখ, একটু আক্ষেপ 
শুন! গেল। মুধ্ধুরা বলিল,_ ূ 

পএকি একি খঞ্জন গঞ্জন ছুটি আধি-_. 
আহা ! কেন ভাবহীন-_যেন বালকের 
অখথি ছুটি ! যৌবনে সাজে না এ নয়ন], 

হৃদয় দর্পণে নাহি হৃদয় আভাস! 

লক্ষ্য শৃল্ত চক্ষু হীন প্রতা ! কোন প্রাণে 
কেমুনেনা অ্ুনি চিত্র চন্্মুখ খানি ! 

অদ্ভুত ত তুলির! স্পর্শে সর্বাঙ্গ সুন্দর 
জ্ঞান রাগ বিষঞ্জিত একেছে অশথি দুটা! 
কার প্রাণে নাহি বাজে মৌরত বিহীন 

ফুল্প ফুল হেরি! একি একি সুধা নাই 

স্থধাকরে ?” | 
কথা গুলি পড়িতে শুনিতে বেশ! ফিন্তব ইহাতে 

কবি মাথামুণওড কি বলিতেছে ? একটি মাত্র কথার 

অযথা পুনরুক্তি সহভ্রবার কেন ?-_-এক নিশ্রভ 
চক্ষুর বর্ণনা আট প্রকারে !_কি প্রয়োজন? 
তত্তিন্ন পূর্ব দ্ধ অংশে অর্থবোধের জন্' যে সকল 
ছেদ্ব ব্যবহার কর! হইয়াছে,তাহাতে অনেক স্থলে 
অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। এ দোষ গিরীশ বাবুর 
সকল পুস্তকেই ঝুড়ি ঝুড়ি আছে। ইহা! ধরিয়। 

দিতে গেলে, গিরীশবাবুকে স্বতন্ত্র রূপে ব্যাকরণ | 
বুঝাইতে হয়, এখানে তাহার স্থান নাই, সুতরাং, 
তাহা ছাড়িদ্া দিলাম, কেবল গিগীশবাবুকে 

জিজ্তান্ত,_ 0]. 

লঞরলল লাল । কোন প্রাণে - -. 
কেমনে ন1 জানি চিত্রি চত্ত্রমুখ খানি 1” . 

এই ছুই চরণের অর্থ কি? “লক্ষ্য শৃন্ত চক্ষু হীন | 
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| প্রভা" অর্থে কি আমরা "লক্ষ্য শূন্য চক্ষুতে প্রভা 

নাই”--এইরাপ অর্থবুঝিব?-_গিরীশবাধুর উদ্দেশ 
ইহাই বটে কিন্ত সমাসের নিয়ম ন| জানা থাঁকায় 
অ্থান্ুদারে কোন শের পূর্বনিপ্রীত ঝাপরনিপাত 
'হইবে, তাহ স্থির করিতে পারেন নাই। প্ররূপ 
অর্থ করিতে হইলে; ধী সমাঁষটি এই রূপ হইবে-_ 

“লক্ষ্য শ্ন্ চক্ষু প্রভাহীন” (বা একান্ত পক্ষে “হীন 

গ্রভ” হইলেও কতকটা হইত । ] দ্বিতীয় চরণটির 

কোন অর্থ হয় না। “চন্্মুখু খানি” “চিত্রিবার” 
জন্য মুঙ্জরাঁর সন্দেহ ও আকুলতা কেন ?মুগ্গরা কি 

নিজে চন্দমুখ খানি চিত্রিবারে” চায়? তাই 
«কেমনে পারিবে তাই ভাঁখিতেছে? কেন? 

ছবি হাতে লইয়াই, প্রেম জন্মিতে না জন্মিতে 

ছবি খানির নকল করিবার সাধ কেন? 

প্রেমিকা হইলেই সকলকে 'বত্বাবলীর' সাগরিকা 
হইতে হইবে কি তারপর যুবরাজের নিজের 

| ভাব সাগর উথলিয়া উঠিল; তিনি ভগ্মীর 
(আক্ষেপ শুনিয্া। আক্ষেপ করিয়! বলিলেন,__ 

“নহে চিত্র স্বভাবে অভার। 

হের বাম! নিরুপম1, মদন বিরহে 

রতি যেন ধরাতলে। বিধাতাঁর ছলে 
বাকৃশক্তি হীন! * * * * % 

কলঙ্ক চজ্জের হদে যার কল্পনায়, 

নে বিধি কঠিন প্রাণে গড়েছে বালায়।” 

সুবরাজ তারার ব্ধপে ডুবিয়া গিয়াছেন! 

| দাঁদাকে তারপর তারার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া 
সুঞ্জরা জিজ্ঞাস! করিল,-_ 

“দাদা, তুমি বল্তে পার এ চোক ছুটিতে কি 

'ভাব দিলে ভাল হয়? 
শ্টন্্রখ ও চোখের এ ভাব ও কোন উন্নাদের 

২৩৩] 

ছবি, দেখ্ছ না, হাঁস ভাব সকলি বালকের মত--. | 

মন অপ্রন্ষ,টিত।” 5 | 

দাদ আমার নিজের ভাবেই ভোর, কাঁজেই | 
তিনি তীর কথার উত্তর দিবার জন্য ভাবিবার 
অবকাঁশ পাইলেন না। যা মুখে আসিল তাই. ূ 
বলিয়া বুধাইতে চাহিলেন| বলি দাদা! এই না | 

, তুমি বলিলে-_-“লহে চিত্র স্বভাবে অভাব ১. 
সেটি বুঝি নিজের জিনিষের বেলা? সেটি বুঝি | 
উন্মািতী হইতে পারে না| !__তাঁর পর উন্মাদের 
সক্ষে বালকের তুলনা কোঁথাও দেখি নাই, | 
শুনি নাই'। 

মুঞ্জরার দাদার উত্তরে তৃত্থি হইল না, 
বলিল,-_-“আঁমার বোধ হয়, নির্মল মন, বাল্য 

সরলতা এখনও হৃদয় পরিতাগ করেনি, কুটিল 
সংসার দেখবে না বলেই যেন চক্ষু লক্ষ্য শৃন্ত | 

চন্ত্র। এই তো তুই ভাবে গদগদ হয়েছিম্।” 

ভ্যালা মোর ভাইরে ॥ দাদা, মুগ্জরা তোমারী 
সম্পর্কে শ্ঠালী না শ্তালকজায়? তুমি কি বালা- 
কালে কোন উপদেশ পাঁও নাই? পিতা, ভ্্ী, 
তগ্বীস্থানীয়ার সহ্হত কি ভাষায় কথা হিতে 

হয় তাহা কি বিন্দুমাত্র তুমি শিখ নাই? | 
আমাদের অন্থুরোধে যর্দি গিরীশবাবু এই অসভ্য 
অভব্য রাজপুক্রাটর কাণ মললিয়া গালে ছুট 

চপেটাঘাত করেন তো! আমরা বড় সুখী ইই। 
মুকুল সংসার ্ঞানহীন বটে কিস্ত চন্দ্রধবজ ও 

কি তাই? | 
তাঁর পর চন্দ্রধবজ চলিয় গেলেন। মুঞ্জরা ছবি 

খানি লইয়া আবার ছড়া কাঁটাইতে' লাগিল ।_-+ 
“এ উন্মাদ জর্গং উন্মাদ করে” ইত্যাদি । 
এই বর্ণনার মধ্যে একন্থলে আছে, _ 



1৩৪ 

নী তথা 

তরুলতা পাথী দেখি কল্পনাকৌশল ?” 

|. পাখী দেখিয়া স্বথী হয় হউক কারণ বিধাতা 
] তাহাকে দেখিবার জন্ঠ ছইটা চক্ষু দিয়াছেন, কে 
| তাহাতে বাদী হইবে? কিন্ত গিরীশবাবু দয় পর- 

বশ হইয়৷ তরুলতাকে যদি চক্ষু সহজ দান করেন, 
| তাহা হইলেও কি তাহারা দেখিতে পাইবে 1. 

] অথবা তরুলতাকে কল্পিতচক্ষু দিয়া কল্পনা রোৌশল 
:4| দেখাইয়াই বা কবির এমন বিশেষ লাভ কি হইল 
| এমন কি মহান্ কবিত্বের প্রর্কাশ হইল তাহা 
আমরাঁত বুঝিতে পারিলাম না। কবি রবীন্দ্রনাথ 

যেমন একবার গাছে গাছে « পুলক” নাচাইয়া- 
ছিলেন, গিরীশবাবুর ও ইহা সেইরূপ । 
একটি উপমা আছে ;-- 

“বিধাতার ধ্যানের গঠন এবদন” 
ইহা অতি সুন্দর! তবে জিনিষটি গিরীশ 

| বাবুর নিজের নহে+৬বকবিস্তরেন্্রনাঁথ মজুমদারের 
“মহিলা”কাব্যের মধ্য হইতে ভাবটি সংগ্রহ করা 
হইয়াছে মহিলার আছে 7 

|: “সাক্ষাৎ সাকার যেন ধান কবিতার” 
. টুরী করিয়া কিন্ত গিরীশ বাবু জিতিতে পারেন 

' | নাই; কারণ তিলোত্তমা! মূর্তি সষ্টির সময় বাস্ত- 

বিক বিধাতাকে ধান করিয়া গড়িতে হইয়াছিল, 
প্রমাণ তাহার নামে । তাহার পর এ দকল কথ 

[ হইতেছে এমন জয়য়ে মুকুণ তথায় উপস্থিত | . 
| - মুকুল আদিল কিরূপ? আঁসিলই বা কেন 

. &ু যোগীকি তাহাকে আট্কাইয়! রাখেন না! ? অথব! 
সব তিনি কি তাহার মুগ্তরাকে ছবিদানরূপ কৌশলের 
ফল, ফলিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষ। করিতে না 

|| পারি রর ক ভৈঃ 

সমীরণ ৭ 
শপ ৯ পপর পা এপ ও রাগ“ 

মু্জরার দু্টিপণে আনিয়া! ফেলিলেন? সুকুল 

আসিয়া সুপ্তরাকে বলিল--“তুমি ফুল চাচ্ছিলে? 

এই নাও ।”মুঞ্জরাকে তবে মুকুল আগে একবার 

দেখিয়াছে, কিন্তু মুগ্তরাতো দেখে নাই. তাহা 

তাহার ছবি দর্শনের সময়কার কথায় আছে ঃ 

কিন্তু মুকুল ফুল দিতে আপিল কেন? 

'মুকুলই তাহার উত্তর দিতেছে--“তুমি 
না? তুমি পর্রে বলে এনেছি। * * * টি 

বল্ছিলে বেশ | ফুল ফুটে রয়েছে, তাই তুলে 

. এনেছি. আমি তখন লতার বনে বসেছিলেম ।” 

পাঠক ! কীরণ পাইলেন কি ? মুগ্জর! প্রশ্চ,- 

টিত ফুলের প্রশংসা করিয়া ছিল বলিয়া জড় মুকুল 
ভাবিল এ যখনফুলের প্রশংসা করিল তখন ইহার 
প্রাণেফুল লইবার ইচ্ছা ঈষৎ জাগরিত আছে অত- 
এব আমি পাড়িয়৷ দি। তারপর মুকুল ফুল পাড়ি- 

য়াছে, লতাবন হইতে মুগ্জরাকে খুঁজিতে খুঁজিতে | 
এই পথে  আসিয়! ধরিয়াছে! এতটা কার্ধ্য 
এতটা চিন্ত! কি জড়ের পক্ষে অসম্ভব। অতএব 

পাঁঠকগণ বিবেচনা করুন মুকুল কি ? 

তারপর মুগ্জরা' ফুল লইল, মুকুল ঝলিল __ 
“আচ্ছা পর” এখন ; (চামেলীর প্রতি ) পর্লে 

তুমি দেখ, ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন, বেশ 

দেখাবে_বেশ দেখাবে, হি হি হিহি।”. 
মুকুল-কিরূপে জানিল, কিরূপে বুঝিল যে পুষ্পা- 

ভরণেস্ত্রী-সৌন্দর্যয বৃদ্ধি করে ব! কমনীয়াকান্তিতে 

পুষ্পাভরণ ধারণ করিলে সে পুষ্পেরও শৌভ। বৃদ্ধি 

হয়?-_আমরা প্রথম দৃত্তে দেখাইক়াছি-_মুকুল । 
জড়তাপন্ন হইলেও পার্থিব জ্ঞ।নহীন নহে, পূর্বস্বৃতি 

বিশিষ্ট, মাতৃপ্রিয়, নানাবিধ বাসনার খেলাও তাহার, 

| প্রাণে আছে। আর এখানে ৪১ মুকুল, ১ 
চা সপ বুদ পুত ৬ * পএহিতি ত ৮ 2 বত এ 
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] সৌনরবঃ 'বুধে। সী সৌর উচ্চনীচতা বুঝে, 

চামেলী ও মুলার পার্থক্যওবুরে, (নতুবা চাঁমেলী 
কেও ফুল দিল না কেন?) সৌন্দর্য দেখিতেও 
সে লোলুপ, পরের অন্তরের ক্ষীণ টুচ্ছাও বুঝিতে 
পাঁরে,পরের কার্ধ্য করিয়া নিজে তৃপ্ত হইতে চাহে, 
কবির চক্ষে স্ত্রীংসৌন্দর্য্যের সহিত কুস্থম'শোভার 
মিলনে কুম্থমের বা স্ত্রীর শোভা বৃদ্ধি যুঝিচ্তে পারছে 
এবং তাহা যে দেখিবার জিনিষ তাহা বুঝিতে 

[খারিয়া অপরকে দেখিতে, অন্থুরোধ করে। 
এততেও কি মুকুলকে জড় বলিতে হইবে? 

যুবরাজ চন্ত্রধবজের কথায়, মুঞ্জরার আগ্রহে আর 
কবি গিরীশের অনুরোধে পড়িয়া কি এখনও 
আমর! মুকুলকে *শূন্তহ্রদি, মনোবিকাঁশ হীন” 
বলিব ? এবং "্জন্মভূমির” সমালোচক শ্র।বিহারী- 
লাল সরকারের মত অন্ধ দৃষ্টিতে বলিতে হইবে 
"মুকুল প্রেমেই ফুটিয়াছে।”-_-আমরা কবিকে 

ও বিহারীবাবুকে জিজ্ঞাস! করি, মুকুলের মুষগ্তরা 
দর্শনের পূর্বে কোন্ জ্ঞানটি প্রন্ষ,টিত ছিল 

| নাই? 
রূপজ মোহ ঘটাইয়া জড়মনকে ফুটাইতে 

হইলে তাহার মনে কিরূপ পরিবর্তন ক্রমশঃ 
বটে তাহার প্রত্যেক ক্রমগ্ডলি দেখাইয়! দেওয়াই 
কবির কর্তব্য তাঁহা না দেখাইয়া দিলে কবিকে 

ও পাঠককে য়ে বিপদে পড়িতে হয়, তাহাই 
এই স্থানে ঘটিয়াছে। আমার্দের বিবেচনায় জড় 
মুকুল যেই তিলোত্তমা তুল্য। সুন্দূরী মু্জরাকে 
দেখিত, অমনি তাহার রূপ দর্শন শক্তির উন্মে- 

ষের সঙ্গে সঙ্গ পুনদর্শনাশা ঈষৎ জাগিত। 

| | তৎপরে এই আশার ভরে মুকুলমুগ্জরার সঙ্গে 
ৃ [সর ১87৯৭ তাহার. পর মুঞ্জরার.. অদর্শনে 

২$৫ ৃ 

পূর্বস্থৃতি কুট এবং, পুাসতিঃ মঙ্গে সঙ্গে নে] 
অভাব জ্ঞান জন্মিত, তখন সে,এক ছটা অসং্বগ্ন | 

বাক্যে সেই অভাব বুঝাইতে চেষ্টা! কারিত, যোগী | 

বা তারা তাহা হইতে তাহার ভাব বুঝি! তাঁহার | 
ব্যবস্থ। করিত, তবে যেন ঠিক হইত নতুবা! এরূপ | 
একটা কার্ধ্য এবপ হঠাৎ হয় না। এরূপ একটি | 

চিত্রে ক্রমবিকাশ না দেখাইয়! প্রথম দর্শনেই 

একবারে আন্ুল ফুলাইয়া কলাগাছ করিয়া 
তুলিলে "গ্রস্থকারের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, 
মনস্তত্ব বিদ্যায় তাহার দৃষ্টি নাই বলিয়! স্থির 
করিতে হয় । ূ 

তারপর আমরা যে প্রাণ করিতেছি সে 

মুকুল ঠিক কবির উদ্দেশ্তান্ুযায়ী জড় নহে, 
তাহার বিশেষ প্রমাণ এইবার দিতেছি। সে 

নিজ মুখে নিজের যে পরিচয় দিয়াছে তাহা | 

হইতে দেখাইব যে পে তাহার নিজের অবস্থা 
পরিচয় ইত্যাদি সম্বন্ধে সে সমস্ত জানে, সমস্তই 
তাহার মনোমধ্যে দিবালোকের ন্যায় সর্বদাই 
পরিস্ফ,ট রহিয়াছে কেবল গিরীশ বাবু ও তারার - 

খাতিরে পড়িয়া! এবং যোগীবর অচ্যুতানন্দ কর্তৃক 

বীরসেনের প্রতি অভিসম্পাত অব্র্থ রাখিবার 

জন্ঠযেজড়ের ভাণ করিয়া! আছেঃ যথা, 

“মুগ্ধরা। তুমি কে? 

মুকুল। আমি এইখানে থাকি |” ৃ 

উত্তরটি জড়ের ন্যায় হইন্লাছে, কিন্ত এইটুকু ] 
সব নহে, যুকুল আরও অনেক কথা বলি-, 

“মুঞ্জরা তোমার কে আছে?. .. 

মুকুল। মা ছিল কোথা গিয়াছে, দিদি 
£৪১৪৪:৪ গিয়েছে, সবাই কোথায়. গিয়েছে; 

মে রশ তত শ্০ ০: ৪. আচজপহরিটি এ ৬ সস আত 
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দি বলেছে এই বাবার কাছে থাকৃতে, তাই 
1 এখানে থাকি ৮০ 
স্কুল সব হারাইয়া যে বিশেষ কষ্টে আছে, 
'ত্তাহা এই কথা গুলিতে বুঝা যায়। তাহার 
মুজরা দর্শনের পূর্বেই হৃদয় এতটা 'উন্মেষিত, 

(হৃদয় দর্পণে হৃদয়ের অভ্যাস এতটা স্পষ্ট দেখা 
' যাইতেছে বে তাহার কথার ূ্বস্থতি ও অভার 
জনিত কষ্ট অন্তত হইতেছে! . 
৭ “ুপ্তার! ভুমি আগে কোথা ছিলে? 

মুকুল। কোথায় ছিলেম'€ক জানে ?” 

0 যে মুকুল হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিতে জানে, 

সে মুকুল বাসস্থানের নামটা জানে না বাঁ বলিতে 
'পাঁরে না? এখানে না পারুকঃ একটু পরেই 

যে প্রকারান্তরে তাঁহা বলিয়াছে, তাহ! দেখাই- 
[তেছি, 

*মু্ররা 
মনে হয় না? 

মুকুল না আমার সব ছাঁয়া ছাঁয়া মনে 

হয়। আমার যেন রাত হয়েছিল তোমাপ্প দেখে 

যেন দিন হয়েছে আমি আর ফুল তুলে 

'আন্ব?” 
| .গিরীশ বাবু “জড় মুকুল+ আঁকিতে গিয়া- 

ৃ ছেন কিন্তু ছবি দীঁড়াইয়াছে “ন্যাকা মুকুলের.» 

| মুকুল একবার বলিল বাল্যকথা মনে হয় না, 

তোমার ক বাল্যকালের কথা 

] আবার পরক্ষণেই বলিল সব ছায়া ছায়া মনে 
| হয়, তীরপর (যদি ও তাহার “কত যত্বে না 

(| হইল মনের বিকাশ তবু) সে কবি গিরীশচন্তরে 
| অপেক্ষাও কবিত্ব ফলাইয়া বলিল “আমার যেন 
1] রাত হয়েছিল তৌমাঁ় দেবে যেন দিন হয়েছে” 

ক লেট দিনা 

মীন) 

কথাট। পড়িয়া যেন মুপ্নয়াকে এরপ প্রশ্ন সকল |' 

ফুল গ্রহণ সম্বন্ধে সুঞ্জরা তাহাকে কোন আশ্রহই 
দেখায় নাই; আ্বৃতএব সে এ কথ! বলে কেন? 

“মুগ্ত্রা । তুখি হাস্ কেন? 

. মুকুল। আমি জানিনে, আঁমার বুকের 
ভেতর কেমন কর্ছে, তাই হাস্ছি. কি কর্ছে 

বল্তে পার্ব না, তুমি এত কথা জিজ্ঞাসা করলে 
আমি কিছু, বল্ভে পার্লেম না আমার.এক 

1, একবার মনের ভিতর কেমন কর্ছে; কেন 

বল্্তে পার্লেম না; আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে 

তোমাঁকে বঙ্গ্তে পারি, ভুমি আমায় বল্তে 

শেখাবে? এ দেখ আবার হাসি আস্ছে, কিন্ত 
হাঁস্ব না. আমি হাসলে তুমি ভাল বাস না. 
আমার কেমন হয়ে যায়! * * * তোমাঁর 

মনে ছ্রকিছু ছুঃখ হচ্ছে? হু" হচ্ছে। আমি 
বুঝতে পারি, আমি যখন কতকি বলি, আপনি 
আপনি হাঁপি; দিদি অমনি আমার মুখপনে 

চেয়ে থাকে, তার দুঃখ হয়._তার ছুঃখ হয়, |. 

আমি বুঝতে পরি, আমি বুঝতে পারি |” 

চামেলী। তুমি স্থখ ছুঃখ বুঝতে পাঁর ? 

মুকুল। না ওটা (স্থখ) বুঝতে পারিনে, ! 

ছঃখ বুঝতে পারি, বল্তেও পারি. কেমন) 

আমি এই চলে যাব, একে দেখতে পার না, 
আমার মনট। এক রকম হবে, তার্ নাম ছঃখ। | 

 চামেলী। আর রাজকুমারী দেখুলে যা হয়: 

তার নাম সুখ । ্ 
মুকুল। না না খালি ঈনৌহচ্ছে আমি “চলে: 

|| খসে "বি আই ইল লে আনব এই যাব, আর দেখতে পাব না এ ছুঃখ একটু ভাল, 



ছুঃখ। আমি কি করব জান? আমি রাজ- 
কুমারীর পর দাগ গুলি দেখ্ৰ |” 

মুকুল যত ন্যাকামীই করুক, যত পাগলামীই 
] করুক, যত হাব্লাটেপনাই করুক,*কিস্ত তাহার 
এই কথাগুলি হইতে কি বোধ হয়? মুকুল 

সব বুঝে সব জানে, নতুবা সে হাঁসে কেন? 

যে সুখ ঢিকছুই বুঝে না, কেবল ছুঃখই বুঝে 

তাহার প্রাণে হাসি আসে কেথা হইতে ? তুমি 
|.আমায়.বল্তে শেখা:ব ?”-4 প্রীর্থনা কেন? 

«আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে বল্তে 
পারি”-_-এ বলিবার সাঁধ কেন? প্রথম দর্শনেই 
মুকুল প্রেমের আদান প্রদান চায় নাকি ? পর- 

স্পর মনের কথা বলাবলি করিলে যে কি সুখ 

| কি তৃপ্তি তাহা কি মুকুল ইতি মধ্যে বুঝিয়াছে? 
যাহার “কত যত্বে নাহি হল মনের বিকাশ”__ 

| তাহার এই মুহুর্ত মাত্র দর্শনে বা আলাপনে কি 

এতটা হয়? তার পর না হয় ইচ্ছার বিকাশ 

পর্যন্ত স্বীকার করিলাম কিন্তু তৎক্গণাৎ কি 

| তাহার বিচার ক্ষমতা আসিতে পারে ?-_সে 
কিসে বুঝিল মুগ্জর! তাহার হামি ভাল বাসে 

না? “এ ছুঃখ একটু ভাল হুঃখ ?”-_সাধে 

বলিয়াছি জড় মুকুল গিরীশ ব্যুবু অপেক্ষা ও কবি ! 
সে ইহার মধ্যে বিরহ না হইতে বিরহ বুবিয়াছে, 

. | বিরহের জালা বুঝিয়াছে, বিরহে প্রণয়ের তৃপ্তি 

দেখিয়াছে, বিরহে প্রণয়িণী চিন্তা কত সুখের 

তাহাও জানিয়াছে, তাই সে আবার বলিতেছে 
[ অন্তান্ত ছুঃখের মধ্যে বিরহ একটু ভাল ছুঃখ 
আরও বলিতেছে, «আমি কি কর্্ব জান? 

| রাজকুমারীর পার দাগগুলি দেখ্ৰ ।”__মুকুল-_-. 
| অবরোধ, জান, জড় মুকুল গ্রথম দর্শনেই তত্ম- 
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যত্ব লাত করিল নাকি? শত বর্ষের বিরহ সহ 

করিয়া রাধা যে উপায়ে চিরবাহ্ছিত্ের আদর্শ 

দুঃখ প্রশয়িত করিতে চেষ্টা পাইতেন, এক | 

নিমেষের দর্শনেই মুকুল সেই অবস্থা পাইল 
নাকি?":সে কি ইহার মধ্যেই বুঝিল যে রাঁজ- | 
কুমারীর অদর্শনে তীহার পায়ের দাগগুলি দেখি- | 

ল্েও তাহার তৃপ্তি, হইবে ?_-ভাহার বিরহ না 

ঘটিতে ঘটিতে তাহার প্রাণে বিরহ কি. রী 

চাপিয়! বসিয়াছে ? 

জড় মনের এগটা বিকাশ হইতে যে সময় 

আবশ্তক সে সময় পর্য্যস্ত অপেক্ষা না করিয়! 

তাড়াতাড়ি করিলে যে দোষ হয়, এখানে তাহা 

পর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছে। মনের এতট! পরিবর্তন 
মনন্তত্বান্থুসারে এত শীত্ব ঘটিতে পারে না। 

রূপ দর্শন হইতে রূপের আকর্ষণের প্রভাব, 
তৎপ্রভাবে দর্শনলালদা, লালসার পর. দর্শনে ] 
তৃপ্থিলাভ, তৎপরে আসক্বি, আসক্তির পর 

অদর্শনকাঁলে অভাব বা ছুঃখ বোধ,  তৎপরে | 

বিরহ ইত্যাদি মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি পরম্পর! 
দেখাইতে গেলে মুকুলকে একটু একটু. করিয়া 

ফুটাইয়৷ কতবার রঙ্স্থলে আনা উচিত ছিল, 
তাহা গ্রিরীশ বাবু বুঝেন নাই, অথবা বুঝিয়াই 
দৃশ্ঠাবলী কমাইবার জন্ত এক কোপে. মুকুলকে 
এরূপে বলি দিয়াছেন। ইহা, হইতে বোধ হয় | 
গিরীশ বাবু মনন্তত্ববিদ বিচারক্ষম 'লেখরু | 
নছেন, তিনি এরূপ একটি চরিত্র ধারণ করিতে 
পারিলেও কলমে ফুটাইতে পারেন না।' তাহা 

পারিলে তিনি তীহার সাথের মুকুলকে এত 

তাড়াতাড়ি ফুটাইয়! মাঁটা করিতেন না। কাহার | 
এ ক্ষমতা! নাই বলিলাম এই জন্ত যে, ইহা জনা- | 
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শপ না সপ ৭ - 

| হোলো কালেও দেখা "গিয়াছে? তিনি লীর কঠোর কথায় মুকুল আর: পীম্লাইতৈ 
| যখন জৈমিনি বা কাশীদাসের ছবি গুলিই ঠিক 
| রাধিতে পারেন নাই, নকল করিতেও ভুলিয়- 

1 ছেন, তখন একটি নূতন ছবি উদ্ভাবিত করিয়। 
| গুণে আঁকিতে তিনি কখনই-পারেন না। : 
|. মুকুগ তাহার পর বলিল -.. 

এ একটা কথা বুঝতে পেরেছি -_ দিদি 

আমায় বলে ভালবাসি, সেকি বল্ব?_-এই 
তোমায় ভালবাসি । মুকুল ভালবাস! বুঝিয়াছে 

| এক দিনে না এক মুলর্তে? সে দিদির ভ্রীতৃ-: 
্ধেহ পূর্ব হইতেই বুঝিত আজ দিদির ভ্রাডৃক্সেহ 
ও মুগ্করা-প্রেম এই উভয়বিধ ভালবাসার পার্থক্য 

| সেকি বুবিয়াছে ?-_বুঝিয়াছে বৈকি ! নতুবা 
| সেদিদির অদর্শনে দিদির পার দাগ দেখিয়া 

তৃপ্ত হইতে চাহে না কেন?-_-সে বুবিয়াছে, 
[ তাহা হয় না) নতুবা সে,বলিত “দিদিকে খন 
| না দেখি, তখন তার পায়ের দাগগুলি দেখি» 

চাষেলী তাহার পর যেই শুনাইল--ছিঃ ওকথা 
কি বল্তে আছে? * ₹ * 

| মুকুল। বল্তে নেই, আমি কুটারে থাকি 

বলে বল্্তে নেই, ঘ্দি তোমাদের মত ঘরে 

| থাকৃতেম, তোমাদের মত কথ! কইতে পার্তেম, 
| তোমাদের কথা বুঝতে পার্তেম তা হলে 

| তোমাদের কাছে খাকৃতেম আবার তোমায় 
ভালবাসি বল্তেম। কি মানা করনা রি 

| চল্লেম।” 
0: এইখানে িরীশ টি হি তা্গিয়া 
- পিছে, গিরীশ . বাবু এতক্ষণ অনেক কষ্টে 
| অন্রে কৌশলে মুকুলে, একপ্রকার অর্ধজড় 

ৃ রানী সানাই! আফিতেছিলেন, কিন্তু চামে- 

পারিল না. সে তাহার প্রাণের চাপা! ভাব প্রকাশ 

করিয়া ফেলিল'। সে ল্লাষ্টই রলিল--আমি 
কুটারে থাকি* আমার গ্ৃহাদি. নাই, তোমাদের 
মত.আঁমার ভাব ও ভাষা নাই বলিয়াই তোমর৷ 
আমাম্ন প্রত্যাখ্যান কর্লে. ( নতুবা আমি আর 

কিসে “তোমাদের অন্থুপযুক্ত 1) ইহা হুইতেই 

আরও বুঝিতেছি যে মুকুল যেন তাহার পূর্বাবস্থা 
নাশের জন্য ভীষৎ সন্তপ্ত, যেন.সে ভাবে যে যদি. 
আমার রাঙ্যাদি আজ  থাকিত তাহ! হইলে 
আজ আমার ইহারা এ কথা বলিতে পারিত না। 

আজ ইহাদ্দিগকে আসল কথ শুনাইয়া দিতে 
পারিতাম। 

পাঠক !: মুকুল এইরূপে পারি ভাবে 
নিজের অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। যদিও 

মুকুল স্বীকার করিয়াছে সব.ছায়৷ ছায়া দেখু- 
তেম্”-_ তথাপি আমর! “কত যত্বে না হইলে 
মনের বিকাশ, “প্রশস্ত ললাট ধীবিহীন” 'জ্ঞান 

জ্যোতিহীন” “হৃদয় দর্পণে নাহি হৃদয় আভাস” |. 

«শূন্য দি” ইত্যাদিতে বেশী বিশ্বীস- করিয়াছি | 
বলিয়! এ “ছায়া ছায়া”--জ্নেরও অনিশ্চয়তা 
উপলব্ধি করিতেছি । . যদি 'তর্ক স্থলে এমন 

কেহ বলেন যে, তারা যোগীকে মোটামুটি ছুই 
চাঁরিটা কথা বলিয়৷ মুকুলের অবস্থা কতকটা 
আনাইয়! দিয়াছি মাত্র, -প্রক্কত 'অবস্থা যাহা, 

তাহা আমরা মুকুলের মুখেই মুকুলের কার্য্েই 
বিশিষ্টরূপ জানিতে গারি। বেশ কথা, দেখা 

'যাউক তাহাই ঝ 'কিয্নপ') 578? 

৯৭ মুঞ্জরা দর্শনের,পুর্বে পরার 

ছায়া! জান.-হইত,-তাছা মথার্থ, সে ০ মাতৃত্নেহ 



মুকুব-মুগ্তর! 8. 

'| শ্বরণ করে, মার কাছে যাইতে চাঁ়, তাহার |. 
| গৃহঘার মনে পড়ে ।, তাহার দিদি ও মা কোথায় |. 

| গিয়াছে সে, সে জন্য যেন ঈষৎ দুঃখিত। তাহার 

ৃ আত্মদোধক্ষালনের চেষ্টা আছে। 

|" ২। মুগ্তর! দর্শনের পুর্বে রর সুখ বুঝিত 

| না ছুঃখ বুঝিত,--তাহাঁও যথার্থ_সৈ মিথ্য। 

| দৌষারোপে রাগ করে, মুগ্রা ফুল না! লওয়ায়খসে 

] মনোকষ্ট পায়। সে যখন আপ্না আঁপৃনি বকিত, 
তখন তাহার দিদি তাহাঁর মুখের দিকে যে তাঁবে 

চাহিত, তাহা! দেখিয়া সে' বুঝিত যে, তাহার 
দিদির ছুঃখ হইত। মুগ্ীরাকে দেখিতে না পাইলে 

তাহার "একটু ভাঁল ছুঃখ” হইবে। সে মুগ্জরার 
গায়ের দাগ দেখিয়া! সে কষ্ট নিবারণ করিবে । 

1 ৩। মুঞ্জর! দর্শনের পূর্বে সে ভালবাসা 

কথাটা বুঝিত তাহাঁও যথার্থ_-সে বলিয়াছে, 
দিদি-আঁমাঁয় বলে ভালবাসি,” সে নিজে মুগ্তরাকে 

বলিয়াছে “তোমায় ভালবাসি,” সে ভালবাসা 

বুঝিত বলিয়াই সে মুগ্তরার মুখে ফুলের প্রশংসা 
শুনিয়। তাহাকে ফুল দিতে আসিয়াছিল, সে 
ভালবাসার পার্থক্যও বুঝিত বলিয়া মুঞ্জরাকেই 
পরিবার জন্ত ফুল দিতে আসিয়াছিল। আর 
তাহার অদর্শনে তাহার পায়ের দাগ দেখিবে 
বলিয়াছিল। . 

,.. এখন পাঠক ! বিচার করুন যাহার মনে 
ুঞ্জরা দর্শনের পূর্ব একটা ধারণা এতটা ভাব 
এত বিভিননবৃত্তির স্ক,ত্তি ছিল, তাহাকে তারা 
ওরূপ ভাবে" পরিচিত করিতে *চেষ্টা পাইল 
কেন? তারপর 'মুগ্তরা দর্শনের পূর্ব মুকুল 
(খই বুষিত সুখ বুঝিত না; কে বলিল 1 

| মে'নিজে বলিতেছে, নি 

“তোমায় বল্তে শেখাবে,” “আমার বড্ড ইচ্ছে: 

'পার দাগগুলি দেখব (অবশ্ত শাস্তি বা স্থখের 

জড় নহে. তবে কতক্ট। সাজান গোছান ন্যাকা 

তাঁর জালায় পড়িয়া, বিকৃত-মস্তিফ। তাহার 

প্রাণের ভাব সবই ঠিক আছে কেবল ভাষাই || 
যেন মাথা! পাগ্লার মত। হ্যামলেট যেমন | 
প্রয়োজন বশতঃ প'গুল সাজিয়াছিল বোঁধ 

হয় তারার ইচ্ছায় মুকুলও সেইরূপ হাব! 
সাজিয়াছে। 

অনেকটা বিকশিত অবস্থা সুতরাং মুকুলের গঠন 

প্রণালী বিচার করিতে 

এই পর্য্যস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার রা 

হইবে। 

উজ্দলা তবে তাহাতে বিষেঘত্ব কিছুই নাই। 
প্রেমমূলক , কাব্যের নায়িকার যেমন রা 
থাকে তাহাই হইয়াছে। ঙ্ 

২৩৯ |. 

“মা! কোথায় ?--চলন! স্থোয়”. . ৃ 

“তুমি গর্বে-বলে এনেছি”-_“পর্লে. তুমি. 
দেখ ফুলগুলি কেমন দেখাবে এখন, বেশ দেখাবে 

এখন, বেশ' দেখাবে বেশ দেখাবে--হি হিগহি।”, 

হচ্ছে বল্তে পারি, “আমার বুকের ভিতর: 

কেমন কর্ছে, তাই হাঁস্ছি” “আমি রাজকুমারী 

আশায়)৮”-_ ইত্যাদি কথা গুলি কি সুবোধের 

গরিচায়ক নহে ? 

এতক্ষণে যাহ! দেখিলাম তাহাতে দেখিতেছি | 
যে মুকুলের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা ঠিক করা 
নুকঠিন। মোটের উপর বলিতে .পারি মুকুল 

এবৎ কতকট কুটীল সংসারের অত্যাচারে বিমা- 

: ইহাঁর পর মুকুলকে যে অবস্থায় পাইব তাহা] 

হইলে পাঠককে 

এই দৃশ্তে চামেলী স্ত চিত্রিতা, রা বেশে 
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| 

ৃ তারপর মুক্ল মধ্যে মধ্যে ফুল দিতে পাইবে 
ও শুনিয়া চলিয়া গেল সুঞ্জরা মুকুলের ক্ূপে ও 

]. আমর! ছই খানি 'শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস 
ৃ গোস্বামীর জীবন চরিত” পাঠ করিয়াছি। এক 
1 খানির প্রণেতা বাঁবু অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, 
1 আর এক খানির প্রণেতা বাবু অচ্যুত চরণ 
 চৌধুরী। ছুইখানি পুস্তকই এক বৎসরের মধ্যে 
| --১৩০* সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এক 
বৎসরে একই নামে স্বতন্ত্র ছুইখানি পুস্তক 
প্রকাশিত হইতে দেখিয়া পাঁঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত 

| পুস্তক যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন অচ্যুত 
| বাবুর পুস্তক যন্তস্থ। স্ৃতরাং অচ্যুত বাবু 
| প্রথম প্রকাশিত অধোর বাবুর পরঘুনাথ দাঁস” 

হইতে কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। কিন্ত 
অচ্যুত বাবু নিজের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পরে, 

অঘোঁর বাবুর সহিত যেরূপ বাদান্থবাদে প্রবৃত্ত 

| বের দ্বন্দের কথা ম্মরণ হয়। 

| - অচ্যুত বাবু “দাসী”তে যবন কুলোত্তব হ্ি- 
| দাম ঠকুরকে ত্রাঙ্গণ বংশাবতংস বলিয়া গ্রতি- 
| পন্ন করিবার জন্য লেখনী পরিচালন করেন। 
| ভঞ্চ হরিদাস ব্রাহ্মণ কি যবন ছিলেন, সে 
| মীমাংসা করা আমার উদ্দেশ্য নহে) কিন্তু এ 

এ সম্পাদক. : 

ন্ - - ্ ণ / ০৯ ট 4854 উম রহ হন্র রর ভি হি লালা জুরি, কপ ও আছ 5 জে বড 8০০১.:০ ০ ৪ 
ঃ ২. তি ইসি ্ মা ্ঃ 

$ 
সর, 

চা 

রণ | 
৮ 

নি টার্ন 

এমন সকল যুদ্ি পরম্পরা উপস্থিত করিয়াছেন 

| হইবেন, সন্দেহ নাই ; আমরা! যতদূর জানিয়াছি, : 
| তাহাতে এই বলিতে গারি যে, অঘোর বাবুর 

| হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া সেকালে শক্ত বৈষ্ণ-. 

7 হজ ক না নেক বকে দাবার কন হইসে বদিগই এ অব একাল কল | 
॥ হই, জেখক আপনার নাম ঘেন নাই, দান থাম দা দিলে, ইহার গর তাহার আর কোন পরব প্রকাশিত হই 

ভাবে গলিয়া চলিয়া গেল। 

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত । 

কথা বলা' কর্তব্য যে, অচ্যুত বাবুর হরিদাস মন্ব-. 
স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া! এই সিদ্ধাত্তই মলে উদয়? 
হয় যে, হরিদাস যবনই ছিলেন। অচ্যুত বাবু 
নিজ মুখে “কবুল জবাব” ন! দিলেও তিনি 

“যে, তাহা পাঠ করিলে হরিদাসকে যবন বলিয়াই 
গ্রতীতি হয়। 

বর্তমান সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের যে সকল 

জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরলোক- 
গত বাবু জগদীশ্বর গপ্ত প্রণীত “চৈতন্য. লীল৷ | 
মৃত” গ্রন্থ গঁতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত 
হইবার উপযুক্ত | বাবু শিশ্লির কুমার ঘোষ, 

“অমিয় নিমাই চরিত” লিখিয়াছেন, সেখানি 
কিন্ত অভিনেতা শিরীশ বাবুর “চৈতন্য লীলার" 

ন্যায় কাব্য গুন্ু। অচ্যুত বাবু হরিদাসের 
ব্র্ষণত্ব সম্বন্ধে সেই চৈতন্য-কাব্য-প্রণেতা শিশির 
বাবুকেই প্রধান “সাঁফাই'* মানিয়াছেন। এখন 
প্রশ্ন এই, শিশির বাবু কাহাকে“সাফাই” মানি- 
বেন? শিশির বাবুর লেখা” ইহা ব্যতীত 
অমিয় নিমাই চরিতের' উক্ত কথার আর কি 

শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। | 
প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার নিয়ম এদেশে 

কখনও ছিল ন!। ব্নপক, অবঙ্কারে প্রকত 

্ রং 
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ঘটন1 সমূহ আচ্ছাদিত করিগ জন সমাজ-সমক্ষে 

| ধারণ করা এতদ্দেশীয় কবিগণের কার্ধ্য ছিল। 

এখন ধাহার! ইতিহাঁস লিখিতে প্রবৃত্ত, তীহা- 
দিগকে অনেক আবর্জনা, পঙ্চিত্বতা দূর করিয়া 

সত্য ঘটন! উদ্ধার করিতে হয়। উত্তর কেন্্র 

আবিষ্কারকগণ যেমন ছুই হাতে বরফের চাঁপ 

কাটিয়া, পস্তবা পথ পরিষ্কার করিয়া লক্ষ স্থানে 
গিয়াছিলেন, বর্তমান ইতিহাস লেখকদ্দিগকেও 

. তেমনই ভাঁবে চারি পাশের কুল্পনার চাপ কাটিয়! 
সত্যের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। সুতরাং 

| আমাদের দেশের ইতিহাঁস লেখকগণের কার্ধয 

| বড়ই গুরুতর । 
অঘোর বাবু বহুদিন হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য 

| অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনি শিক্ষিত, জ্ঞানবান 

| এবং গ্রীতিহাসিক তত্ব নির্ণয়ে সক্ষম। তিনি 

কুসংস্কার ও করনা কণ্টকময় প্রাচীন সাহিত্য 

] কাননে প্রবেশ করিয়া প্রকুত চন্দন তরু আনয়ন 

ূ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমর! আঁশ! করি, 

| তাহার দ্বার বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকৃত এ্তিহা- 

| সিক গ্রন্থ বিরচিত হইবে। অচ্যুত বাবু: প্রা্টীন 

| পদ্ধতি অনুসারে সত্য অসত্য আলোক অন্ধকার, 

| ইতিহাস ও উপন্যাস মিশ্রিত করিয়। উপস্থিত 

| করিয়াছেন । ইতিহাসের হিসাবে ধরিতে 

] গেলে, অঘোর বাবুর “রঘুনাথ” প্রত এঁতিহাসিক 

| প্র, দ্বিতীয় খানি কল্পনা জড়িত। এখানিকে 
সে কালের ইতিহাঁস বলা যাইতে পারে । 

| অচ্যুত বাবু দাসী, ও “দমীরণে যে সকল 
| বাদ প্রতিবাদের প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ 

.| করিলে তাঁহাকে ম্থলেখক বলিয়াই মনে হয়; 
| কিন্তু; “রঘুনাথ দাস' পাঠ করিলে, অছ্যুত 

বাবুকে তাহার লেখক বলিয়া মনে হয় না। তিনি : 
ইচ্ছা করিলেই পুস্তকখানি ভাল ভাষার লিথিতৈ |. 
পারিতেন,--কেন বটতলার ভাষায় লিখিলেন 1. 

নমুন! স্বরূপ ছু একটা স্থান হইতে কিছু কিছু 
উদ্ধৃত করিতেছি ;_. রঃ 

পনিত্য নিদ্ধ তক্তগণের জন্মাদি মুকুদ্দবৎ 

অর্থাৎ তাহার! ,লীলার সাহায্যার্থ অবনীতে 

আইসেন। 

"এই রথুনাথ দাস অতি আশ্চর্য্য বত” * * 
“কি অদ্ভূত উদ্বেগ” * * বৌদ্ধ-_যবন। 

“এখানে আপনি বলিতে পারেন যে, রঘু- 

নাঁথের এ বড় অন্যায়, পিতা মাতা ও নব বধূটীকে- 
ফেলিয়া! যাওয়া বড় অন্যায়। কিন্তু রখুনাথ 
কি যথার্থই বড় দোষী ?” * * “আপসে রঘু- 

নাঁথকে দেখিলেন সুধী । এই জন্য তাহাকে | 
বলিতে চাঁন এবং তাহার পায়ে সুদুঢ় শৃঙ্খল 
পরাইয়া দেন। আর ররুনাথ প্রাণের যন্ত্রণা 
সে শৃঙ্খল মোচন করিলে তাহাকে দুষেন, একি 
উচিত: ?, |] র 

প্রঘুনাথ জগন্নাথ দর্শনাস্তর প্রভুর অবশিষ্ট 
ভোজন ও নাম গ্রহণ করেন।” পা | 

গ্রন্থের আদ্যোপান্ত এই রূপ অপরূপ বর্ণনায় 

বিভূষিত। কিন্তু অচ্যুত বাবু মধ্যে মধ্যে "শব্বা- 
স্বধি”ও ব্যাবহার করিয়াছেন, রঘুনাথের স্ত্রীর 
কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,_-“আর 

লোকললামতৃতা সেই লাবগ্যময়ী বালিকাটা যিনি 
কেবল স্বামী দর্শন ভিন্ন অন্য কোনও সখ 
বোঝেন না” ইত্যাদি, রগুনাথের নব পরিণীত! 
ভার্ধ্যার মধ্যে এমন কি গুণ প্রশ্ষ-টিত হইয়াছিল |. 
যে,-তিনি বালিকা ৯: “শোকললাদতৃতা" 
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হস যেমন জল পরিত্যাগ. করিয়া কেবল 
॥ ক্ষীর গ্রহণ করে, অচ্যুত বাবুও তেমনি ভাবেই 

] ত্য সংগ্রহ করিয়াছেন! ! উদ্দাহরণ স্বর্ধপ ছু 
| একটা স্থল উদ্ধৃত করিতেছি 
|. গরদুনাথের এ আত্মসমর্পণ নূতন" নহে। 

| তিনি জন্মে জন্মে গীশচীনন্দনের চরণেই জীবন 
] সমর্পণ করিয়। থাকেন।” 
:....পতিনি (রঘুনাথ ) মানসে £সেই সব স্বাদ 
ৰ দ্রব্য প্রস্তত (পাক) করিতে লাগিলেন। সব 

| পরস্থত হইয়া গেলে মানসে তাহা প্রত্থকে 

.. পরে রঙ প্রভূই চদা) নবদ্বীগে 
| মার গুপ্ডের এইরূপ মানসিক সেবা: গ্রহণ 
ৃঁ করিয়াছিলেন; 5 তখন এইরূপ তাহার পেট 

) রা ফুলিয়া গিয়াছিল ৰা 

প্দাস গোস্বামীনুহাসিয় বলিলেন, «এই--ই 
(সত্য- সামি মানসে.ছৃগ্ধান্ন প্রাদ খাইয়াছি।” 

: ৃ  .. «মহাদ্বের এই অবতারে শ্রীঅদ্বৈত রূপে 

ও হের নবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ।” 

রি বজতী শপ স্পিন এি৩ইল ১.০ 2 পপ এল সপ ০ পা এ 

আপা. পথে লক তত 
ক 

নি নর শ্স 

পাঠক দেখিলেন। , কেমন .এঁতিহাদিক 
যাগ |! অচ্যুত,বাবু এইূপ এতিহাদিক তৰ 
সংগ্রহ করিয়া অপরূপ ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ 

| করিলেন। তৎপরেই বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত 

[রন 1 তিনটি পি | 

ূ হা উঠিরেন।. রঘুনাথই এতিহাসিক - চিত্র, 

| তাহার স্ত্রী কোন্ ৪ণে 'লোকললামভূতা” হুই- 
| লেন, নিগুড় এতিহাসিক ততটা কুটলল্লাটে 
| লিখি! দিলে ভাল হইত। 

. মহিমা অক্ষু্ রলাখিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু] 

“তিনি প্রতিবাদরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া 
যদি চৈতন্য € রূপসনাতনের দৃষ্টান্ত অবলম্বন. 

কাহিণী বিবৃত করেন নাই। 

|. অধোর বাবর পস্তকের দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই-। ছিলেন বলিয়। রূপ গোস্বামী কেন জীবন গোস্বামীর মুখ' 

1 দর্শন বন্ধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনা শীট 

মা" | জ্রষ্টব্য। ও 

ছেন, তজ্জন্য তিনি অনেকের নিকটেই ধন্যবাদ | 
প্রাপ্ত হইবেন। তিনি 'রঘুনাথ' প্রণয়ন কালে 
যদি এই ছুইটা উপায় অবলম্বন করিতেন, তবে 

সম্ভবতঃ তাহার গ্রন্থ সাহিত্য সমাজে মান প্রাপ্ত 
হইত। দুঃখের বিষয়, আমর! “নি চক্ষের | 
কড়ি কাঠ দেখিতে পাই নাঃ পরের চক্ষের অতি 
কুদ্্ু ধূলিপকণাও দেখিয়! থাকি ।৮ 

অচ্যুত বাৰু 'সমীরণ' পত্রে প্রতিবাদ করিতে 

গিয়। অনেক বাঁর বৈষব সমাজ ও বৈষ্ণব. ধর্মের 

করিতেন তকেই বৈষ্ণব ধর্দের মাহাত্ম্য উজ্জল 
হইত|*% : : চি 

যদি দেখিতাম, অঘোরু বারু কোনও রত | 
হাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন বলিয়া, 
বৈষ্ণব ধর্ম রক্ষার্থ অচ্যুত বাবু বদ্ধপরিকর 
হইয়াছেন, তবে এত কথা লিথিয়া; সময় ব্যয় | 
করিতাম না। অচ্যুত বাবু যে সকল খুটিনাটি 
ধরিয়! প্রতিবাদ*করিয়াছেন, তাহ! ধর্তব্যের বিষয় 
নছে। কিন্ত অঘোর বাবু তাহারও,সছত্বর দিতে 

বিস্থৃত হন নাই। একটা কথার উপরে অচ্যুত.| 
বাবু খুব জোর দিয়াছেন। তাহা এই--অঘোর 
বাবু রঘুনাথের অন্তঃলীলা--শেষ জীবনের কোনও, 

অধোর. বাবু 

* শ্রীচৈতন্য,কেন স্বলিখিত শান্তর ব্যাখ্যা ছড়ি 
ফেলিয়।ছিলেন এবং দির্বীজয়ী প্ডিতকে পরাস্ত করিয়!: | 

চে ক. 
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'| বলেন:ফে, তাহার পুস্তক বিজ্ুত জীবনী. নহে, | হইতে. অ্নৈক চক্রবর্তী, তিনি "নদে আসলে | 
সংক্ষিপ্ত ). সুতরাং সংক্ষিপ্ত ভাবেই সকল কথ! | আদায়” করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহার ৃ 

বলা হইয়াছে। অচ্যুত বাবুর ও ভাব! উচিত নাম ্রীঅনিরুদ্ধ চরণ চৌধুরী ইপহারও বাহন | 
ছিন; তাহার নিজের পুস্তকের ।মূল্য।* আনা, | 'সমীরণ,” নতুবা এত ক্রতগতি কি করিয়া | 

অঘোর বাবুর পুস্তকের মূল্য %* আনা মাত্র। ; আসিবে? “অনিরুত্ব” হইয়াছিলেন কিনা একথা || 
তথাচ আমর! বলিতে পারি, অচ্যুত বাবু অনেক | স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলেও ইহা! বলিতে | 

বাহুল্য কথ লিখিয় স্বীয় পুস্তকের আয়তন যেমন ; পারি, তিনি 'অবরুদ্ধ' থাকিণেই ভাল হইত। ৃ 

বৃদ্ধি করিয়াছেন, আঘোর বাবু তাহা! ন! করায় | অচ্যুত বাবুর প্রতিবাদের ব্ব্যাধ্যা' না করিলেও | 

ভালই হইয়াছে | হুইত।* কিন্তু বলিলেও কি হয়, প্রতিবাদ হউক ৃ 

অচ্যুতবাবুরণরতিবাদ 'সমীরণে' প্রকাশিত ; আর নাই হউক--অনির্ধ বাবুর এসে ছু ্ 
হইলে, অবোর বাবু প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।* কলম লিখিবার অধিকার আছে, কেনন! তিনি | 
অচ্যুত বাবু বৈষ্ণব ভাবেই প্রতিবাদ করিয়া- | অছ্ুত বাবুর “রঘুনাথের+ প্রকাশক ! আমাদের 

ছিলেন, অতি বিনয়ের সহিত, কথ! বলিয়াছেন। | আশঙ্কা হইতেছে, পাছে এই দাঁবি করিয়া অতঃ- 

অঘোর বাবু ব্রাহ্মণ, যে জাতিতে ছর্বামার জন্ম :.পর প্রিন্টার. মহাশয় আসিয়/ দেখ! দেন। 'যা 

অঘোর -বাবু সেই ব্রাঙ্গণ কুলাবতংস স্ৃতরাং | হউক, আমি.মাঝথানে পড়িয়। ছুটি কথা বলি- 
তাহার উত্তরটা ত্রাঙ্ষণ আলোচিত কর্কশ ম্বরেই | লাম» কেহ “অভিসম্পাত করিবেন না। 
হইয়াছে । কিন্তু অঘোর বাবুর পরে ধিনি | কলিকাতা । .: জনৈক সমালোচক । : 

আসরে নামিয়াছেন, সৌভাগ্য বশত বৈষৰ ধর্ম : : 

০ 

পাড়ার সতীশ বড় ছুষ্ট চেলে। বয়স ৫৬ | রূপ ছিল-_কলহ মারাদারি সে বড় বা করিত। 

বৎসরের বেশী নয় কিন্ত এই বয়সেই দে সমবস্ক | বুড়াবুড়িদিগের সহিত তাঁহার কিছু মাখমাধি 
সকলের সর্দার। তাহার শারীরিক বল যে বড় | ছিল। ুড়ার তিন কাল গিয়া এককালে ঠোঁক- 

| বেশী ছিল এমন নহে,কিন্ত তাহার সহিত বুদ্ধিতে ৷ রাছে? লাঠিটি মার্্র সম্বল, লাঠির উপর ভর দিয় 

কেহ আ.টিয়া উঠিত না। সেই জন্ত সকল ছেলে | তিনি একটুকু আংটুচু' নড়িয়া উড়িয়া বেড়ান” 
| আুহাবে বড় ভয় করিত। তাহার হুষ্টামি অন্ত লাঠি না হইলে ভীহার দাঁীইবার সান নাই! 



বুড়। লাঠি ঠক্ ঠক করিতে করিতে আঁদিতেছেন। 
(সতীশ তাঁহার সহিত দিতাস্ত্ ভাল মানুষের মত 
গল্প করিতে করিতে চবিল। তাহার .পর বৃদ্ধ 
[খানে বদিলেন' সেই খানে বিয়া এবখা সে 
'কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধের অক্ঞাতসারে হার 
| লাঠি খানি একটু তফাতে সরাইয়া রাখিয়া আস্তে 
(আস্তে বিন! বাক্যব্যয়ে অন্তরালে চলিয়া বাইত । 
তাহার পর উঠিবার সময় বৃদ্ধ লাঠি না পাইয়! 
' যখন বিহ্বল হইয়া! পড়িতেন, তখন সতীশ দৌড়া- 
(ইয়া আসিয়া! লাঠি খানি বাহির করিয়া দিত; 
 ব্িত, “বুড়া হয়েছেন চোখে দেখ্তে পান না 
॥ কেবল মিছে চেঁচার্টেচি করিয়।৷ পাঁড়াট। মাথায় 

৷ কর্ছেন।” এই বলিয়। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চলিয়া! 

বাঁইত। তাহার ছৃষ্টামিটা এই রূপ ছিল। দুষ্ট 
হউক ছেলে কিন্তু অমন সুন্দর ছেলে পাড়ার 
আর কাহার ছিল? অমন সুন্দর গঠন, অমন গ্িগ্ধ 
টুকটুকে চেহারা অমন মিষ্ট কথা পাড়ার আর 
কোন্ ছেলের ছিল? সতীশ যে দিন তাহার বিধব! 
মাতার সহিত মামার বাড়ি যাইত, সে দিন 

'পাড়াটা যেন সকলের নিকট অন্ধকার ঠেকিত্র। 

ছিল, যাহা দেখিলে বোধ হইত যেন কত কি 
বিষয় কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, কিছুই করা হই- 

: তেছে না, অথচ মিছামিছি সময়টা কাটিয়! যাই. 
তেছে। তাই যখন ছিন্ন বন্ত্রথও নির্মিত চাবুক 

| হস্তে দলবলসহ সে তাহার মাতার উঠানে আস 
কড়াই! “মা খেতে দাও” বলিয়। ডাকিত তখন 

১ | তাহার সেই ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখিয়া সকলে না 

ই হাসিয়া থাকিতে পারিত, না। একবার পাড়ায় 

টা বু অন ্যাসী আনিয়া, সে সতীশের হাত 

তাহার চক্ষু ছুটিতে এমন একট! চটটুপটে ভাব 

দেখিয়া গণিয়া বলিয়াছিল যে, লতীশ বাচিযা |. 
থাকিলে রাজা হইবে। অনেক বৃদ্ধও তাহাই | 

বলিতেন? তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে তাহারা | 
বুড়া! হইয়! চুল পাকাইলেন, ঢের ঢের ছেলে 
দেগিয়াছেন কিন্ত এমন ছেলে কখন দেখেন নাই। 

| 4 | 

“ বড় শ্রীক্ম পড়িয়াছে। প্রত্যেক ফল-বৃক্ষে 
ফল ধরিয়া্ছে। দ্িপ্রহর রৌদ্রে ধুলি-বহুল গ্রাম্য 
পথটা একটা! শ্রান্তজীবের মত উত্তপ্ত বায়ুনিঃস্বাসে | 
ধঁকিতেছে ॥ চারিদিক নিস্তব্,, কেবল দুরে ঘন 

*পত্রান্তরাল হইতে একট! নিঃসঙ্গ কাঠঠোকরার | 

ডাকে প্রতিধ্বনি জাগিয়৷ উঠিতেছিল। ঠিক | 
এমি সমক্কে সতীশ আরও ছুএকটি বালকের] 
সহিত টিল ছছু'ড়িয়া একটি পুফফকরিণী তীরস্ক বৃক্ষ 
হইতে আক্র পাড়িতেছিল। সতীশ লক্ষ্য করিয়া | 
একটি সপক্ক আমের দিকে টিল ছু'ড়িল) কিন্ত | 
চিলটি লক্ষ্যে না লাগিয়৷ অদূরে এক বৃদ্ধার 
কলসীতে লাগিয়৷ তাহা চুরমার করিয়া দিল। 
এই ব্যাপারে সতীশ বিশেষ দুঃখিত হইল বটে 
কিন্ত পাছে স্বীতা তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়। 

গাঁলি দেন এই জন্য সে আগে দৌড়িয়া যাইয়া 
তাহাকে আন্ুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়৷ বঞ্িল. 
বলিয়া .রলিল “মা আমার কি দৌষ আছে?” 
মাতা অভয় দিলেন, সে সেই খানে স্থির হইয়া 
বসিল। কিছু পরেই ভগ্ন কলসী হস্ত্রে সতীশকে 
গালি দিতে দিতে সেই বৃদ্ধা তথায় আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল এবং সতীশকে গালি দিতে দিতে | 

| বারস্বার তাহার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল. 

সতীশের মাতা এতক্ষণ কিছু বল্নে নাই কিন্তু 
ক্রমশঃ. বাড়ারাড়ি দেখি তিনিও ও বড়ি বিল-. 
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চি চা ছি রর 

| | গ্রাম্ট কথা | 
ঠা খন 

| ক্ষণ দশকথা শুনাইয়া দিলেন এবং ক্রোধ ভরে 
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মগ দিন গাহার মনটা ভার তার রহিয়াছে।, 
| “বাদর ছেলে তুমিই বা মরতে যাঁও ফেন* বলিয়া; আজ সতীশ খেলিতে যা নাই। সে অনেকক্ষণ 
| তাহার পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড ৪পেটাঘাত কুরিলেন।. 
[ হঠাৎ তাহার প্রাণটা কেমন ছণৎ,করিয়া উঠিল! 
তিনি ত সতীশকে কখন মারেন নাই তবে আজ 
কেন মারিলেন? তাহার হাত যে বড় জলি- 

| তেছে, বোধ হয় ভাহার বড় লাগিয়াছে। তিনি 

বিছানায় যাইয়া দুমাইয়াপড়িয়াছে। সরতীশৈর || 
'মাতা তাহাকে তুলিতে গেলেন, দে উঠিয়! পূর্বের 
মত খেলা করে, একটু দৌড়াদৌড়ি করে--এই 
তাহার ইচ্ছা। দেখিলেন। তখনও পৃষ্ঠে তাহার 
হস্তের চিহ্ রহিয়াছে, কষ্টে তাহার প্রাণ ফাটিয়! 

সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার | যাইতে লাগিল। হস্্কে কঠোর বলিয়া অনেক- 

] চক্ষু ছল, ছল, করিতেছে। যেন তাহার চিরা- 
ত্যস্ত আদরের মধ্যে কোথায় একটু ব্যতিব্রুম 

1 হইয়াছে বলিয়া একটা আবেগপুর্ণ অভিমাঁন* 
আসিয়া তাহার পৃর্পোচ্ছসিত চক্ষের জলধার! 
রোধ করিয়াছে রাখিয়! গিয়াছে একটা ক্য়াবেশ- 
ময় সজল করুণ দৃষ্টি। সতীশের পিঠে দিকে 

| চাহিয়া! দেখিলেন যে, পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ 
পড়িয়াছে। তাহার প্রাণ কীদিয়া উঠিল। গত 

[ রাত্রিতে তিনি স্বপ্রে দেখিয়াছেন, যেন সর্তীশকে 
তিনি ধরিতে যাইতেছেন, সে দৌড়িয়! পলাই- 
দতেছে। তিনি যতই ধাবিত হইতেছেন সে 

' | ততই অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে ক্রমে উভয়ে 
| একটি বেগবতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন। সতীশ সেই নদী তীরস্থ একটি উচ্চ 
সৃত্তিকাস্তপের উপর দীড়াইয়! তাহার, ব্যাকুলতা 
দেখিয়া হাততালি দিয়া হাঁসিতেছে। হঠাৎ সেই 
স্বপটি ভাঙ্বিস্ব গেল এবং তাহার সহিত দতীশও 

নদী মধ্যে নিপতিত হইল। তিনি চীৎকার 
| করিয়া কাদিয়। উঠিলেন, সেই দমনে তীহার ঘুম 
| ভাঙ্গিক গেল এবং পার্থে সতীশকে নিদ্রিত 
| দেখিয়া আস্ত চিত্ত হইলেন। কিন্তু আজ একি 

হত ঞ 

বার গাণি দিলেন। পরে পার্থ বসিয়া নিদ্রিত 
সম্তানের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কিন্ত 

তাহার গাত্র এত গরম বোধ হইতেছে কেন? 

তিনি পাড়ার একজন বৃদ্ধকে ডাকিয়া আনিলেন। 

বৃদ্ধ হাত দেখিলেন বিলক্ষণ জর বটে। একজন 

কবিরাজ আনা আবশ্তক | বৈকালে এক জন 

কবিরাজ আসিয়া ওষধ দিলেন। পাড়ার সকল 

লোক অন্য কর্ম ফেলিয়া সতীশদের বাঁড়িতে 
আসিয়াছে! তাহার জন্য, সকলে বড় কাতর । 
আর সতীশের মা আজ পাগলিনী আহার নিত! 
ভুলিয়৷ গিয়াছেন পীড়িত নিদ্রিত শিশুকে ক্রোড়ে | 
লইয়! বসিয়া আছেন; তাহার কি আর অন্য কিছু 

জ্ঞান আছে? পর দিবস 'সতীশ প্রলাপ বকিতে 

লীগিল। কি বলিতেছিল, কেহ বুঝিতে পারিতে- | 
ছিল না হটাৎ একবার চমকাইয়! বলিয়! উঠিল | 
“মা আমার বড় লেগেছে।” মাত কাদিয়! | 

উঠিলেন, মকলে মিলিয়া তাহাকে সাত্বন! দিতে |. 
লাগিল। বৈকালে কবিরাজ আসিয়' নাড়ী | 
দেখিয়! বিষর্ষ ভাবে উঠিয়া গেলেন । ৃ 

তাহার পর? ন্তাহার পর আজ পাড়ার | 
ডি 

| করিলেনু$ তাহাকে মারলেন কেন? আজ ] লোকেরা এক স্থানে জড় হইয়াছে, কাহারও || 



| ২৪৬. 

পাগ্রলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলের! 

তাহাকে ঘেরিয়া দীড়াইন। হঠাৎ পাগলিনী 
বিকট হাদিয়া! চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল 

“আমার সতীশ রাজা হইয়াছে, তাই বুি তোরা 

আমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইতে আসিয়া- 
ছি? আচ্ছা চল্।” বলিয়া পাগলিনী চলিয়! 

গ্নেল'। “ইহার.পর আর কেহ তাহাকে কখন 

দেখে নাই। 

» মুখে কথা নাই সকলেরই মুখে, বিষাদ .কালিমা 

পু ব্যাপ্ত হইস্লাছে। তাহারা এই মাত্র শশীন হইতে 

া আসিয়াছে। আর. বাল্নকগণ? আজ তাহারা 

খেল! ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার! বড় গম্ভীর হ্ইয় 

বসিয়৷ আছে। -সতীশ তাহাদিগকে এঁক দিনে 
বুড়া করিয়া গিয়াছে। 

ন্যা 

বিশাখা গ্রামে আজি, হাটের | দিনে হাট 
|| বশিয়াছে এমন সময়ে . কোথা হইর্তে একটি 

জঞজানী। 

কালরূপে আলে জালিয়ে ? ৃ বিমল, গগনে, "বিমল তারকা 
:... বিমল উল তি রে! 1 আতপী কুন্ছম,ত. সমা শ্যামাঙ্গিণী, 
রর বিমল ল্হরী,, : বিমল সরসী. শিব হি, মাঝে রাজিছে, 

| ০... ৪ বিবশ, কমল, . পাতিরে! অরুণ কিরণ, শত শত দল-- 

ও গ বলয়ে, ,. হ্মন্তের আভা. |... চরণে নুপুর বাজিছে। 
0.0 তমোরাশি আসি রাসিছে। .. | .সমররদদিণীয. বিবনাভীমা 
রি মিল? পাখী, বিটবীর কোলে, | . কটিতটে কর কিন্কিণী 
জারা ষামিনী ভামিনী হাসিছে। সঙ্গে.মহচরী, বিকট দশনা, 
ঃ চা খোর ছহস্কারে। . কাঁপায়ে মেদিনী, ডাকিনী যোগিনী শঙিনী। ্ 

ৃ ভ্রিৰ বেতান নাচিছে, বাম করে অসি, দন কপাল . 

| বার লী, .. 

জননী. ক্র! 'মাছিছে। 
কে আইল ওই, 

ক্রি রা 

রর শিবানী, 

: 7এ গলে, মওমালা, 

দক্ষিণে অভয় দানিছে, রি 
ভুত. রত. 

রে অশনি হানিছে।, ঠ্রা 

: , দোলেঞ্দলমলঃ:৯--. : 



২৪৭ | ছুট! পুরাঁণ কথার আলোচনা । ॥ *. * 

 বলাকিণী নীল : পয়োদ ষালার _ বিবিধ কুসুম রাশিরে! 

মনোলোভ শোভাধারিণী । পৃজ প্রমভরে, * ও রাঙ্গা চরণ, 
লাজ বিমণ্ডিত...  ম্মের বরাননে মানস তিমির নাশিরে ! 

কোটী শশী পরকাশ রে! ভক্তি স্েহে মাখি,  এদেহ দরশীয় 
চীচর চিকণ চামর গঞ্জিত স্থাদয় প্রদীশ জালিয়ে, 

পৃষ্ঠে দোলে কেশ পাশরে"! প্রীতি পৃতবারি নয়ন সলিল, : 
কন্দ দশনে বিলোল সন! ? দেহ রে ওপদে ঢালিয়ে। 

অধর রুখির-রঞ্জিত, ভাবের উচ্ছাস আতস বাজিতে 
দীপ্ত দিবাকর, মাণিক্য-মুকুটে তোষ রে বিপদবারিনী, * 

গিরিবর চূড়া গঞ্ভিত। কাম, ক্রোধ আদি। দেহ বলি পদে, 

আন তক্তগণে, রা! বিল, » তবে ত তারিবে তারিণী। 

ঢ্টা পুরান কথার আলোচন]। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

তাহাদিগের এদিকে অন্তদূর্টি থাকুক আর 

নাই থাকুক লোকে কিন্ত কি বুঝিল ? বুঝিল যে 

_-সাররিচার্ড কাউভকে বরোদা কমিসনের 
| প্রেসিডেন্ট করিয়া উচ্চ আসনে বসাইয়া বড়লাট 

যে জয়পুর সিন্ধিয়ারও মস্তক অবনত করিলেন 

| ইহার ভিতরেও তাহার গুঢ় অভিসন্ধি আছে। 

এক জন প্রেসিডেপ্ট আবশ্তক-_এ ছুতাও খাটে 

| না। কমিসনারগণ প্রত্যেক বারের জন্য নুতন 
নূতন চেয়ারম্যান মনন করিয়া বইতে পারিতেন। 

[ তাহার! যাহাকে খুপী মনস্থ করিলে তীহাদের 

ৰ সম্মান হানি হইত নাঁ) হয় ত মহারাজাগণ পর- 

|] ্পর. ঈধাঁপরধশ হইয়া! বড় লাটেরই' মনের 
র মানুষূকে এ পদে বসাইতেন। . কিত্ত তাহা 

হইলে কি হয় বড় লাটের মতলব সাধন ত বি 

না। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে বরোদ! 

কমিসন কেবল সাররিচার্ড কাঁউচেরই কমিসন; 

সাররিচার্ড এবং অন্তান্ত বুটাফ অফিসারগণই 
সর্বেসর্ধা”-এ দেশীয় রাজা মহারাজাগণ কেবল 

সাজান পুত্তলিক!। দেশীয় রাজা মহারাজ! ও রাজ: 
নৈতিকগণের যে এপক্ষে কোন হাত ব! ঝলি- 
বার কথ! নাই তাহা গেজেটে প্রকারান্তরে বলিয়া! 

দেওয়াও হইয়াছিল। যদি পারেন তো তাহার 
চীফ. জগ্টীম্ বা বুটায নেতাগণকে সহায়তা করি- 
বেন মাত্র । 

ইংরাজের একজন মিত্ররাজজ (রলাহার সমান ৰ 

পালন শে শে ও 
সুচক, ২টি তোপধ্বনী হুম্.).ভাঁরতের এরজন ? 



| দিকপাল স্বরূপ মহারাজের . বিচারক নিযুক্ত 
| হইলেন কে? বাঙ্গাল্সার চীফ, জঙ্্ীদ্ সাররিচার্ড 
| কাউচ, পঞ্জাবকোর্টের জজ মিঃ মেল্ভিল্, মহী- 
| শুরের' চীফ, কমিসনার সার রিচার্ড মিড আর 
] গোয়ালিয়ররাজ জয়পুররাজ এবং সাঁর দীনকর 
রাঁও। প্রথমোক্ত ৩জনই কর্ভাকর্তা, শেষোক্ত 

এই সুযোগে একস্ুত্রে কাচ মনি ও মুক্ত গাথাইয়ে 

.লইলেন।* রহস্তাপ্রিয় কেহ হয়ত উত্তর করি- 
বেন-_ স্বয়ং ব্যাকরণবিৎ পানিদী যখন একই 

| সুত্রে "বণ, যুবান্, ময়বান' গাথিয়াছেন তখন 

কড়লাট যে কাচ মনি ও মুক্তা গাঁথিবেন__ইহাতে 
আর বিচিত্র কি? বিচিত্রতা .ইহাতে নাই, 

আমরা ভাবি কেবল ভারত মাতার অদুষ্ট 
বৈচিত্র । 

এই ব্যাপারে সকলই উচ্ছ, জল করিতে বসিয়া- 

ছেন। সার দিনকর রাও জনৈক জায়গীরদার 

মাত্র। গোয়ালিয়র তাহার জন্স্থান। স্বীয় 

| প্রতিভাবলে ভিনি গোয়ালিয়র রাজের মন্ত্ীত্ব 
পদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন কিন্ত এখন আর 
তাহার সে দিন নাই? বিশ্বাস হস্তা জানিয়া 
গোয়ালিয়ররাঁজ তাঁহার জায়গীর কাড়িয়। লইয়া 
তীহাঁকে বিতাড়িত করিয়াছেন । : 

ভারত গবর্ণমেন্টের হুকুমে মাজ সেই দিন- 
কর বীওয়ের' সহিত জয়পুর 'ও গোয়ালিয়রয়াজ 
এক আসনে, আসীন দৃ্তটী মনে আনিতেও যে 
ইচ্ছা হয় না। হুকুমটা আবার যেকধপ ভাষায় 
রচিত তাহা পাঠে বৌধ হজ্জ সে জাতি মধ্যে 

| ইতর ভর প্রভেদ নাই নতুবা যাহাদিগের দ্বারা 

তিন জন কেবল সাক্ষীগোপাল,মাত্র ৷ বড়লাঁট, 

কোন দিকেই বা দেখি? ভাঁরতগবর্ণমেণ্ট 

সমীরণ। 

রচিত তাঁহার] কখন ভদ্রতা কাহাকে বলে জানেন: 
না। নতুব! যে জাতীয় ভাষায় ০171 10716817, 

০৪) 17718101658, 9): 2906116)0, 7০001. 

01811], 90100 [00012 টড 118০, 11 

101, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার, যে সভা জাতির 

মধ্যে সামান্য কথার একটু এদিক ওদিক হই- 
লেই চ508116019 ভাঙ্গা হয়, নোটিফিকেশন কি: 

সেই জাতীয় কাহারও কর্তৃক রচিত? নোটিফি- | 
কেশনে মহামান্য গোয়ালিয়র জক্বপুররাজকে 

সামান্য 5০৪ (তুমি) শবে অভিহিত করা হই- | 

রাছে। এরূপ “ভাষায় যাহাদিগকে অভিহিত 

কর! হইয়াছে তাহাদের অবশ্ত কোন ক্ষতিই হয় 

নাই পক্ষান্তরে ভারতগবর্ণমেন্টেরই ইহাতে 
কলক্ক বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। ৰ 
কথা গুলি যে উথাপিত হইয়াছে নিতান্ত 

অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'যে দ্রিনকর রাও আজ 
বরোদারাজের বিচারক,.ধাহাঁর কথার বরোদা- 

রাজের অনৃষ্টের ভাবী শুভাগুত নির্ভর করিতেছে 
এক দ্দিন তিনিই বরোদীরাজের নিকট দেওয়ান 
পদ প্রার্থ ছিল্বে আর বরোদারাজ তাহার 
প্রার্থনা! অগ্রাহ্থ করিয়াছিলেন এ কথ! কি নর্থ- 
ক্রকের মনে উদয় হইয়াছিল? বাজায় প্রজায় 
প্রভেদ জ্ঞান সকল দেশেই আছে? সভ্যতম 
যুরোপেও ইহার ভেদাভেদ আছে । এদেশে যে: 
আবার এই 'ভেদাঁভেদ কতদূর তাহা আর 
কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। এখানের সাধা- 
রণে জানে-_রাঁজ দর্শনে পণ্য আছে, রাজ। 

দেবতা সমান) বাঙ্গালার নবাব নাঁজীম বড়লাটকে 
নজর দিতে কুহ্িত হওয়াতে তাহাকে অনেক 
ভোগ ভূগিতে হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং, যখন 



ছুটা পুরাণ কথার আলোচনা | ॥ * ] 

প্রথমে ভারতে বড়লাটের সভা গঠিত করেন 
তখন পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিং প্রথমে 
ইহার সদদ্য হইতে অস্বীকার করিয়া ছিলেন 
কারণ তাহা হইলে তাহাকে অন্যান্য ব্যক্তির 
সহিত সমান আপনে বসিতে হয়। অবশেষে 

তাহাকে অন্তান্ত সদস্তগণের অপেক্ষা উচ্চ আসন 

প্রদান করা হইলে ও তাহার মন্ত্রী ও অগ্যান্ত 

কর্মচারীগণের সভা মধো তাহার পশ্চাতে আসন 
দেওয়া হইলে তবে তিনি সদস্ত পদ্গ্রহণ করেন। 

মহারাণী ভারতেশ্বরীর পুত্র ভারতের তাবী সম্রাট 

প্রিন্স অবওয়েলস্ বাঙ্গালা আসিলে অযোধ্যাঁর 
ভূতপূর্বব নবাব বন্দী ওয়াজীদআলীকে আমন্ত্রণ 
কর! হয় কিন্ত তিনি নাকি “আমি কাহার নিকট 

বসিব জিজ্ঞাসা করিয়া আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া- 

ছিলেন। এই দেশে আজ দিনকররাও বরোদ!- 
রাজের বিচারক !! গুইকুমার বিচারে দোষী 
আর নির্দোষ সাব্যস্ত হউন, গুইকুমার বংশে 

আর কি কখন কেহ মাথা তুলিতে পারিবেন? 

এই ঘটনা সংক্রান্ত বড়লাটের সকল" কা্য্যই 
যেন রং তামাস! ৰলিয়৷ বোধ, হয়। বরোদ। 

ব্যাপারে ধরিতে গেলে প্রক্কৃত ফরিয়াদী 'নর্থক্রক 

আবার প্রকৃত বিচারকও তিনি ! বরোদা কমি- 

শন গঠিত হইল বটে কমিসনরগণ তাহাদিগের 
মতামত পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পাই- 

বেন না। তীহাদ্িগের মতামত বড়লাট নিজে 
গুনিয়া যাঁহা হয় বিচার করিবেন। ফরেন 

আপীষের ছার! ন। হইয়া! গ্রকাশ্তেই যদি বরোদা- 

॥ রাজের বিচারের ইচ্ছা ছিল তাহা! হইলে ওসকল 
কমিশনর নিযুক্ত না করিয়া বড়লাট যদি পার- 

ম্তের-সা, কাবুলের আমীর নেপালের মহারাজা, 

২৪৯ 

ন্বরাজ, শ্তামরাজ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপর 
মকল ভার অর্পণ করিতেন, তাহ! হইলেই গুই- 
কুমারেরও সম্মান বজায় রাখা হইত আর 
কাহারও কোন মন্তব্য প্রকাশের ক্ষমতা থাকিত 

না, ঝঁড়লাটেরও মনে জ্ঞানে নিষ্পাপী থাকিভে 
পারিতেন।  এন্স্পে রাজধর্শপালনে ' ইংরাজ 
ভারতবাসীর হৃদয়ে যে রাজভক্তির উদ্দেক কন্মি- 
তেন তাহাতে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপনের ভিত্তি 
দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর কর! হইত। 

আসামীর 'দোষ প্রমানিত হইবার পূর্বে 
তাহাকে বন্দী করা যুক্তি সঙ্গত বা আইন সঙ্গত 
কথা নয়। তবে এরূপ কতকগুলি অপরাধ 

আছে, যাহাতে আসামী ধৃত হইলে বিচারের 
পূর্বে জামিনে তাহাকে খালাস দেওয়া যায় না, 
তাহার কারণ আর কিছুই নয় কেবল পাছে সে 

ব্যক্তি জামিনকে বিপদে ফেলিয়াও পলাইয়া 
আত্ম রক্ষায় চিত হ্য়। সাধারণত লোকে 
আপনার জীরনকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা 

্রিয়্তান করে বলিয়াই এই সতর্কতা । গুই- | 

কুমারের সম্বন্ধে এ সতর্কতা শুধু অনাবশ্তকীয় নয় 
অসঙ্গতও বটে। রাজ্য ধন প্রিয়জন ছাড়িয়া | 

গুইকুমারকে যদি পলাতকই হইতে হয় তাহা 
হইলেও তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তিনি 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন, অপরাধ প্রমাণ হইলে | 
ইংবাজ আর ইহা অপেক্ষা গুরুতর - দণ্ড কি | 
ব্যবস্থা করিতেন। অন্য কোনও রাজাকে 

জামিন চাহিলেও অনেকটা গুইকুমারের মান 

বজায় থাকিত। অপরাধ প্রমাণ না হওয়া! পর্য্যন্ত 

বরোদার সীমাস্তেঃকোন ছলে সৈন্য নিযুক্ত | 
করিয়া, বরোদা রাজ্যকেই মল্লার রাওএব প্রশস্ত 



২০ তু 

কারাগৃহ করিলে আরও ভাগ হইল__এদিকে 
ভিনি ততদিন দিংহাসনে থাকুন না কেন। 

কমিসন যখন বরোদাতে বা! প্রকাশ্তে কোন মতা- 
মত প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না তখন আর 
গুইফুমারের সম্বন্ধে কোন ভয়ই নাই । ' কমি- 
সনের মতের উপর নির্ভর করিয়া, বরোদারাজকে 

দণ্ড দেওয়া! আবশ্তক বোধ করিলেও বড়লাট 
বিচারের পুর্বে যেমন করিলেন--সেই রূপ ধীরে 

| স্স্থেই মল্লার রাওকে আটক করিতে পারিতেন। 
যাহা হউক বিচারের পুর্বে আসামীর প্রতি দণ্ড 
ব্যবস্থা প্রথা কোথাওই 'নাই, বড় জোর ন| হয় 

তাহাকে আটক কর! হয় এই পর্য্যন্ত ঃ গুই- 
কুমারকে ধৃত করণও আপামর সাধারণ আসামী 

আটকে অনেক প্রতেদ। মল্লার রাওকে ধৃত 
করায় প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রতি দণ্ড ব্যবস্থা 

টিটি 

করাই হইয়াছে। যে দেশে আদালতে যাওয়াই | যোড় করে নতশিরে বিচার প্রার্থ হয় না ॥ 

মুক্তি-সেতু। 

এ সন্ধ্যায় কিছু নাহি আর )-- 

' মহাধনী আমি রয়েছি স্থথে শুধু হাহাকার! 

| প্রাসাদের পরে যাহাদের তরে রয়েছি বেঁচে - 

নাহি হেথা' যেন দুখের লেশ রা সখের সন্তান, 

| | . ' বাহিরে অন্তরে । যাহাদের শ্রমে রয়েছে জেগে 

|: উঠে শোন এ ক্রন্দন নিয়ত__-. কবিতার প্রাণ, 
টি. -. ধচির হাহাকার | সা যদি আসে কাতর স্বর 
 - : ঘুর দূরাত্তরে পল্লীর মাঝে )-- তাহাদের হ্ত 

(ষমীরণ 

দোষের কথা, আসামী হওয়া কলঙ্কের কথা; সে 
খানে একবার কারাবদ্ধ হইলে তাহার আর জন- 
সমাজে বাস চলে লা। , একবার কারাবদ্ধ হইয়া 
যতই নির্দোষ বলিয়া প্রমানিত হও, বিচারক 
তোমার অন্থকুলে (যতই বলুন না কেন, সমাজে 
আর তোম্ীর অপহৃত মান উদ্ধার হইবে না। 
একস্ার মুহুর্তের জন্যও জেলে যাওয়া আর 

যাবজ্জীবন জেলে থাকা-একই কথ!। “ মল্লার 

রাও বিচারে দৌধী বা নির্দোষ সাব্যস্ত হউন 

একটা বিষয় কিন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে আপ- 
নাকে বিচারে নীত হইতে দেওয়ায় তাঁহার ও 

তাহার সহিত গ্গন্যান্য রাঁজীগণেরও 'াজকীয় 

সম্মান নষ্ট হইয়াছে। এরপ ব্যক্তি যিনি আত্ম- 
সন্ত্রম বজায় রাঞ্চিতে অক্ষম তাহাকে সহত্র ধিকৃ। 

রাজরক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হইতে কেহ কখন 



মুক্তি-সেতু | 

৬ গুনিব না তা'-যদিও আমার 

 শ্রবণের পথে-_. 

হোক্ দূর হতে? 
তাদের, কেন বাঁসিব ন! ভাল 

নি ভাই নহে তারা? 
তাদের অশ্রু দেখিব না কেন + 

ও ূ বন্ধু নহে তার? 

তাঁদের দুঃখ শুনিব না কেন 

প্রাণ নহে তারা? 

চন্ত্রনরয্য উঠি দিতেছে প্রেম ; 

অনন্ত তারকা দিতেছে প্রেম) 

ধ্রতু বর্ষ যায় প্রেম রাখিয়া! 

ফুল ফুটে উঠে পড়ে ঝরিয়া, 
যৌবনের প্রেম দেয় রাখিয়া; 
নদী গেয়ে গেয়ে সাগরে ধায়, 

প্রেমের সুবাশ রাখিয়া যায় ;-- 

এরা ষদ্দি প্রেম পারে গো দিতে, 
পারিব না মোরা ? 

, এরা যদি বিশ্ব ডাকিতে পারে 
ডাকিব না! মোর! ৪ 

তাদের আমি হৃদয়ে রাখিব; 

প্রাণেতে রাখি নয়ন মুছাঁব, 

মুছায়ে অশাখি কাহিনী শুনিব 
তারি বলে যত ছুঃখ ঘুচাঁব ) 

আমি তাঁর! হব 

তাঁরা আমি হবে 

আমি 'বিশ্ব হব 

বিশ্ব আমি হবে; 

মহাদেব হেন রহিব ভোর 

চিনির রানির ১১১৬১ তা রিারিলিনি৩০৪০৭ পান করে 

রী 

185. ৯১২৫১ | 

সা এস কই 

বিশ্বে .আমাতে পড়িবে বন্ধন 

অদ্বিতীয় ডোরে । 

আবর্তী 

সসতিসপপী 

দেব! নাথ!,প্রভো ! এই কি সেই তব 

মধুর হিরণ্য সংসার? 
.এখে দ্বখি দয়াময় আবর্ত মহা 

উধু যে শুনি হাহাকার । 

ধনীজনে কোথাও বিলাসের ভরে 

ফেলিছে বিলাসের বার্স। 

পর্ণকুটারে কোথা ছুখীজ্জনে ফেলে . 
মর্মভেদী আকুল শ্বাস। 

বিলাসের হিল্লোল আপগিছে ভাসিয়া 

সন্ধ্যার বিলাসের সাথে ) 

তারি মাঝে দেখি হলাহ্ল বিষম-_ 

বাধিছে অনন্তের পথে ॥ 

ছুঃখশ্বাস তায় আদি দুর হতে 

হানিছে হৃদয় মাঝার, 

সাগর তরঙ্গু পাষাণের যেমন 

বেলায় পড়ে বারবার ॥ 

এই থোর আবর্ত সংসার প্রান্তরে 

তুমি হে দেব কর্ণধার ) 

তুমি প্রভূ অমৃতসার !. 

তপস্য1-- 

দেব! তুমি রেখোন! বাঁধা 

তপস্যার পথে 

অমুত-বারি বরষি হে 

| জুড়াও অনাথে। 

কত পপ করেছি আমি-- | 

কত মহাপাপ; 



28. 7৫. সমীরগ। 

তাপ তার চেনা যেন_. নাহি কোন ঠাই। 
তার মহাতাপ। দুর করি বিষয় মোহ 

: আকুল প্রাণে খুঁজি, কোথা! যদি প্রাণ ধায় 
শান্তি শান্তি 'কোথা-_ জগতের অতীতৃ ধিনি, 

| কেহই তো! ডাকে ন| কাছে যদি তারে চাঁয়, ' 
| ঘুচাইতে ব্যথা । তপস্যার দারুণ তেজে 

_বসনের আঁচল দিয়ে ' ঘুচিবে অশধার 
.. মছি অশ্রু ধারা ' মোহ্ গিয়ে তখন হবে 

কেহই তে! আসেনা হেথা সাধ আপনাঁর। 
আপনার পার1। " তখনি ফেলিবে মলয় 

নিরাশায় অাধার দেখি সবরভি নিশ্বীঃ 
.. চারিদিকে ঘিরে নদীর গানেতে তখন 

এজগতে মিলেনা শাস্তি প্রেমের সুবাস | 

অন্তরে বাহিরে $__  তপস্যাই দেখিছি হেথ! 
মায়ের স্নেহের কোলেও | মরম জুড়ান 

' শাস্তি নাহি পাই, পুল্পশোভী শশান মত 

জগতে আপনার বলে পূর্ণ শাস্তি স্থান। 

৬ মানে লোচন চন! ৃ 
গু [ঞ0ব0005 01 05000108600) 09 

00-01৮%, 1) 13010181) 11001110152 8. 4. 

.. ইহা গীতার জটিল অভ্যুদয় তত্বের সংক্ষিপ্ত 
সরল-বিবৃতি বিবৃতি বিশদ, ইহাতে গীতার 

অষ্টাদশ অধ্যায়েরই সার মর প্রকাশিত+করিবার 

প্রয়াস আছে। বাহার! ছুই চারি কথায় বিবিধ 
ছরূহ তত্বে অধিকার লাঁত করিতে চাহেন, এই | 

পুস্তক পাঠে তাহাদের কৌতুহণ নিবৃত্তি হইবে। 
| গীত কি, গীতার মন্ব এবং উপদেশই বা কি, 

্ গ্বীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে কিকি আছে, এই সমু 
 চুঁদায় তন্বেরই তীহাঁরা যথার্ষেগ্য আতাস পাইতে 
[পারেন গীঁতীক্ কবিতব, মাধুর্য ও আছ্বলিক 

অধ্যাত্মতত্ব আস্বাদন না করিয়াও ধাহার! গীতা 
তত্ব বুঝিতে চাঁটহুন) এই পুস্তক খানি তাহাদের 

বিশেষ উপযোগী । তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে 
অধিক সন্ত্ট হইবেন। বিষয় উচ্চ, জ্ঞানলাভ 

সহজ অধিক পড়িতে হইবে না, ৩৩ পৃষ্ঠা মাত্র । 

আবার মূল্যও সুলত, চারি আনা মাত্র । 
৬ নৎ চোরবাগান লেন, গ্রকাশক বাবু নকুড় 

চ্ত্র দত্তের নিকট. ৩৪৫ নং অপার চিৎপুর রোও 

কলিকাতা! প্রেম ডিপজিটারি, মনোমোহন লাই- 
ব্রেরী এবং অন্তান্ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে 

প্রাপ্তব্য | 



নব-তত্ত ৷ 
বর্গ _মর্ভ্য এবং পাতাল, নির্বোধ প্রাচীনগণ | 

ত্রিলোক বলেন। *ব্যাল মহাশয়ের যুক্তি: স্বর্গ 
মতত্য পরাস্ত করিয়াছে ; "তবে কি ইহা গাতাল-: 
পুরোস্তব? মর্ধ্যে মনুষ্যেরবাস, স্বর্গে. দেবতা: 

্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু” প্রব্তাবের কিয়দংশ 
সাহিত্যে দেখিলাম ; নব্যভারতের “রূপদনাতন” 

গ্রবন্ধের সেই ম্বনামখ্যাত লেখক বাবু উমেশচন্ত্ 

বটব্যালই বর্তমান প্রস্তাবের অবতারণা! করিয়া- 

ছেন। - ষীহার! শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়! 
বিশ্বাস করেন, রচয়িতা এই প্রবন্ধটি তাহাদিগকে 

পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন--ভালই করিয়া 

| ছেন। কেননা, তাহার! ব্যাল মহাশয়ের দংশন- 

রিষ ভিন্ন প্রবন্ধে আর কিছুই পাইবেন না। 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা মধুময়ই হইবে? 

... প্রবন্ধটি 'ঘে এক অপন্প বস্ত/ তার আর 
| রুেহ,কি!.:শ্বয়ং অনন্ত. দেবও ,একপ বর্ণনা 
| করিত গারেন লা. যেমন র্যাব মহা করিয়া 

4 ঝা ১ তহার রিরুন, তন্বী কেন প্রশংসা 

[ররিচণ তাহার .বৃক্ষির। ডা কেনা 
] স্বীকার করিবে? রা 

১ সসপালা 
দি. ০ ্ * হু মারার সস্তা ্কশ্র্ 

পুরাণে ডর্কানাই-_ বেদ পুককাণ, প্লামাণ্যা। উিমেপ] 
বারুর প্রবন্ধেও। তর্ক ।নাই-গযুক্জি "ল্লাই,..ইহ। 

থাকেন,--শ্বর্ণ মর্ত্য অপেক্ষা বড়। 

গুম সংখা 

পাতালপুরী। 
বর্নাপেক্ষা গরীয়সী,-_পাতালে স্বয়ং ভগবানের: 
অবঙ্ধান। বলিরাজার কথ| কি মনে: নাই £. 

বলির বলে. ভগবান পাঁতালে আবন্ধ। অতএব 

'পাতালের যুক্তি স্বর্গ মর্ত্য পরাণ করিতে পাসে 

কস্তব।  .. | 

: তর্কোৎপতি্-তর্ক ্জাহীন। 1. রদ 

অঞ্র/ন্থাথ্য সবইরেই, €কন:?, এরর ক্রয় 

হি 

জ্ঞগ দক 1৮851 | 

5889888 রন, ইল 



২৫৪. 

না, ভা পরিনত পীর দা) মান ই সম 
নাই) দরিষ্ছ- রি লয় লোকে অবহে্গা" ক্করে 

এমন বট: “ধু কি? +* স্ম্যাসীল ছত্য়াই. |. 

(ভাল। “উমেশবাুর মীমাংসা গা এই রূপ 7 
মরি ! মরি! কি নী নীমাংসা 11 আহ, 

কিনুন্বর]! 

যদি কোন অজ্ঞ ইহা পাঠ করিয়! বলেন-_- 

“উমেশবাবুতোমার কথাই কি বেদ যে মানিয়া 
( লইব!? (কান্. ইতিহাসের দোহাই দিয়া তুমি এ 

সিদ্ধান্ত স্থির:ফরিয়াছ?” তবে সেই অভ্ঞতম 
| পাঠককে আমরা সাবধান করিতেছি”_-“পাঠক 

প্রবর! উমেশবাবুকে অমন কথা বলিও না, 

তাহার প্রবন্ধ «সত্যের ছারা শ্বরূপ৮_মানিয়া. 
লইও, এবং ধীরতার সহিত পাঠ করিয়া দেখিও, 
এক্প নবীন তত্ব “ক্রেমশ?” দেখিতে পাইবে 1 

1 -+'জগন্লাথ মিশ্রের পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্র 
'এবং সীহার পিতার নাম কুবের মিশ্র।” 'উমেশ 

[| খাবুর এই নবাবিষ্কত তব্বেকি তোমার আপত্তি 
] আছে? তুমি বলিবে_ কুষ্দাসের চরিতামৃতে, 
]-কৰি.কর্ণপুরের গ্রন্থে, এবং অগ্ঠান্ত শত শত গ্রন্থে 

পাঠ করিয়াছি, জগন্নাথের পিতার নাঁম “কুবের” 

|| দে উপেন মিশ্র। কিন্ত এখন হইতে ৬ানিয়া 

লঙ-_সে 'সকল ভূল। সেই ভূল শোধনার্থই 
| পথ লেখনী ধরেন। গ্সার একথা কি 
জাননা পাঠক? বে, জী কবিরাজ পৌস্বামী 

হা শুনিতেন, তাহাই বিশ্বীস করিতেন” ও. 

ৰ চু লিখিয়। ফেলিতেন। তাং তদীর . বিষ়গে 

পাছা করাখার না, তথাপি ৪৭ | 
তুর » 

ন 
জট». ০৫ 

সর্সীরণ | 

দি .কব
ি কর্ণপুর প্রভৃতিও 

? ্  ও তীহাদের কা, বিনিয়া দিয় উমেশ 

বু ম ছ
ি কেন 
নি গে 

তাই আট
 

পূর্বেইিত বলিযা
ন্ছি- রা ৃ 

সুন্জার ॥ 
ুদ্দর 

এ 
তে কিছু নাই। 

[বেদ গার ৩১৩ জটিলতা। নাই, 

চরিতামৃতের' তা তাহাতে পদে পদে প্রমাণ 

প্রয়োগের প্রাচূর্ধ্য নাই। তুমি ন! রন কেন? 

বিশেষতঃ তাহা" সত্যের ছায়া শ্বরূপাগ 

বে কৃষ্দাল বৃদ্ধ বয়সে যাহা শুনিতেন, 

তাহাই লিখিতেন, সেই “কুষ্ণদীস. কবিরাজের 
চৈতন্ত চরিতামৃত আমাদের প্রধান অবলম্বন 
হইবে” এই যে কথা উমেশবাবু বলেন, “তাহা! 
কতদূর সংলগ্ন ?”' একথাও তোমরা উখাপিত 
করিও না।. করিলে: সম্পূর্ণ নির্ব,দ্ধিতা প্রকাশ 
পাইবে। দেখ নাই কি._হংস ক্ষীর হইতে 

নীর পরিত্যাগ করে? যাহা মনের মত হইবে, 

চরিতামূতের তাহাই মাত্র উমেশ বাবুর “অব- 

লম্বন,” যে কথায় মতের অনৈক্য হইবে, নীরবৎ 
তাহাই পরিত্যাজ্য হইবে; 'এ সহজ কথাটিও 

কি তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে ? অতএব 

এ অপরূপ প্রবন্ধ যন্বন্ধে মন্দ রা মনে ১ 

না, মন্দভাব সর্ধাত্র বিনিলিত |: | 

উমেশবাবু “জ্ুমশঃ” কত কাই নাই, ৰ 
বেন। দেখাইধৈন যে, সিপাহী হন নাই বলিয়া 
বিশ্বরপ যেমন নিন্দিত, শ্রীবাঁস ভবনে বাহার! । 

কীর্তনাননদ করিতেন, তীহাকাঁ ততোধিক বিন: ! 
শিত। আর নিনিত ব্যক্তিগণ যেমন, তাহাদের 

“দেবতাও তাদৃশ।” কিন্ত পাতাল গর দৈ৷ 
. ক সুছউককাএওও ০ পল, 5০ ০ 
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্ সকল. প্রশংসনীয় নরেন এদযাপি সাহিত্য | তিনি প্রমাণ দিয়াছেন যে, রাজ রামিমোহন রায় 

বক্ষে গ্রকটিত হয় মাই।:. 

সেই ভবিষ্যৎ লি নমস্কার (নমস্কার ! 
ৃ তাহা আর 'মৎ্কর্তৃক পঠিত ০ না, ইহাই | কত 

|হাখ। 7 
উমেশবাবুর নখ, পার * চাঝিলিত 

| বৎসর ধরিয়া “পরারপুষ্ট অনাতুর/” ম্বাবলম্বনে 

]না। 

| (কোন মাসের, কত সংখ্য। মনে পড়িতেছে না) | করিবে,অভিলাষ। 

পরাধুখ,” “শিষ্ট (অবস্ত তাহারই সায়) সমাজে 
| কাপুরুষ,” একটি সন্ন্যাসী - বাহবা লইতেছে, 

লোকের গৌরব ও উক্তির পাত্র হইয়। উঠি ছে) 

ইহা কি মহ্ হয়? উমেশবাবু ইহ নি দিবেন 

উমেশবাবুর লেখনী মার, পূর্বে সাহিত্যে 

ৃ প্রায়শ্চিত্ত । বি 
শত গর্ত বুকে, শত উপেক্ষার ; : মুখের কথাটা ভাল বলিনি তোমায়: | 
চাহিনি নয়ন তরে কৃদু-একবার ! বনের পশুর গ্রতি ৰ ৃ 

ভাবিয়াছি--ও হৃদয় ছিল যে মমতা! গ্রীতি .. ৰ 

বুক মাধনে গড়া নয়ঃ.. সে টুকুও ছিলন! গো--এতই চঞ্জাল ! র 

সুখ দুঃখ ক্ষুধা তৃষ্ণ! বোধ নাহি তার। দোঁষী-_অপরাধী মত .. 1 
ভেবেছি-জীবনে তর -. নিশি দিন_অবিরত . ০ 1 

চিরস্থাী বব মনত :.১. ভয়ে য়ে বাসিয়াছ এই দীর্ঘকাল | া 

অযাচিত দাকমাই মূ্,এ ধরায়! .. সরষের বাঁধ, টুটি' :..:2. ৃ 
.. ভালবাস! থা”ক দুরে, _. এক দিনো ধু: ৰ 
ঁ খে তাপে, কহনি একটা কথা এত যাতনা! | 

ৃ 
২৫৫1] 

মিথ্য/ মকর্দমাকারী ও দাঙ্গাবান। উমেশ: 

বাবুর লেখনী সার্থক, নব্যভারতে ( ক্ানিঃ মাসের 

কত সংখ্য। মনে পড়িতেছে ন) তিনি দেখাইয়া": 
ছেন যে, রূপননাতন চোর, দন্যু এবং নরহত্যা-. 

ধারী প্রভৃতি) উমেশবাবুর লেখনী, ভরসা: 

' করি, বর্তমানে সুঁসার্থক হইবে। ' 

কোন মাননীয় বন্ধ, সাহিত্যের, প্রস্তাব 

আমাকে পাঠ করিতে লিখেন। তাহার অন্ু- 

রোধ রক্ষার্থ পাঠ করি) তাহাতে মনে যেমিষ্ট 

রসের উদয় হইয়াছিল, তাহার অল্প একটু ভাগ. 
পাঠকগণের জন্য সমীরণে বাখিলাম। অমীরণ, 

দিগন্তে প্রবাহিত হুইয়া' উমেশবাবুর জয় ঘোষণা 



৫৯ 

দেখেছ আঁধার চোর, ্ 

:. দেখ মীই-জীবনের সে স্বর্গ লোঁভায় 

কতদিন আথি /লারে 

] -বরিয়া গিয়াছে কত সখ আশা তৃষা ! 

রি ০০ 

০ ১০ ০ 

সপ ভালা পবন শত :- পাস 

দারুণ নৈরাশ্য ভরে 

, ঠাঁপি বুক মাটী” পরে 
- ফ্ষাটিরাছে জীবনের কত দীর্ঘ নিশা! 

পাশাপাশি ছুই জনে 
তথাপি হইত মনে 

শত জম্ম-অগোচর তোমায় আমায় ! 
ক্ষ ও কোমল প্রাণে 

এত খ্বণা অপমানে 

নীরবে রয়েছ সয়ে এতণকাল হায়! 
অনল কিরণে সদা 

পুড়ে পুড়ে মর্শহতা, 

তথাপি সে হূর্য্যমুখী হুর্ধ্যপানে চাঁয়। 

বুঝিবা পুরুষ হলে 

'অনি পড়িত ঢলে ; 
পাঁধাপ মিয়া যায ও সহিুতায়। 

টনি 

বুঝি নাই এতদিন, বুঝিলাম শেখে, 
ধম কি হবে বুঝেত 

+ যখন কি হবে থুঁজে') 5. 

সব সাধ সব ক্ষোত মনে র+লোঁ মিশে ! ৃ 

খুবি নাই--ভাঁবি নাই) 
খু'জিয়াও দেখি নাই, 

সমীয়ণ |. 

ছিলে যে লীতখা মি গার 
ছিপ গপরিনের | 

| ছিল বি নর 

“হাতে লক্ষ্মী ঠেলেপায় 
& * মরীটিক1 মাঝে হায় 

ঘুরিলাম এ যাবত শুধু নিরাশায় | 

পবিজ্লুতা লেশ হীন 
সংক্রামক ব্যাধি ক্গীন 

1. 'ছুইতে কি এ হদয় আজি দেবভায় ? 
| | ৩. রি * 

এস দেবি, এস আজ-_অস্তিম জীবনে ! 
আজি অঙ্গ বড়; 

নামাও হদয় ভার, মুছাও নয়নে। 

একটা চুম্বন দিয়া 
একটু পরশ দিয়া? 

ফিরে দাও ক্ষণ তরে অতীত জীবনে। 

আত্মক্ত পাপাচার 

প্রায়শ্চিত্ত করি তাঁর 
কথকিৎ শাস্তি লাভ করি দগ্বমীন। . 

এই দীর্ঘকাল সদা 1 
দিয়েছি প্রাণে যে ব্যথা 

ক্ষণিক আদরে আজি হবে প্রশমন ? 

ইবেমা- হষেনা কতু 
এস ধাবি-খএস তবু. 

িিকনসিএনাব সানি 
সতীর পবিত্র স্পর্শে অনর জীবন 

, 5 

চে চে 
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পুরাণ । . 
_ সৌভরি-উপাখ্যান। | 

নিন সৌভরি নামক এক'মহ্ধি জল 

]. মধ্যে অবগাহন করিয়া লদা সর্কাদা কঠিন তগস্ার 
| অনুষ্ঠান করিয়া কাল যাপন করিতেন। এক 

| দিবস এ জল মধ্যে তিনি তপস্তায় নিমগ্ন আছেন 
এমন সময়ে দেখিলেন যে সম্মদ্র নামক একটি 

মহীকায় মবন্তক্লাজ পুত্র, কণ্া, পৌত্র ও দৌহ- 
ত্রাদি প্রভৃতি বহ পরিবারে বেষ্টিত হইয়া উদ্ত 
মহর্ষির চতুর্দিকে নানারপ আনন্দ উপভোগ 
করিয়া! ম্থখে বিচরণ করিতেছে। জিতেক্দরিয়, 

| সংসার ত্যাগী, বিবেকী মহর্ষি মংস্যের অবস্থায় 
| সুখ হইয়া তাহার স্তাক় বু পরিবারে বেষ্টিত 
হয়! সংসারে বিচরণ করিতে অভিলাষ করি- 
লেম। ঘিবেকী মহর্ষি ঈশ্বর চিন্তা ত্যাগ করিয়া 

| এক দিবস এ বিষয় লইয়া! মনে মনে আন্দোলন 
কিপ্রিতে লাগিলেন অহো'! এই মংশ্বরাজ কি 

] ভাগাবান্। বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া কেমন 
| স্থখে জল মধ্যে বিচরণ করিতেছে?” অনন্তর 

] তিদিশু বৃদ্ধ বয়সে দারপত্িগ্রহ' করিকা সংসারী 
'| হইতে অভিলাধী হইলেন, এবং ঈশ্বর চিত্ত! ত্যাগ 
| করিয়া নং. পন্ৃতা কন্যার ৷ অসাম বহিরিত 

|. মীর নহি চি রঘ্যবংশোস্ঠব মহা- 
ইজ 
| খাহিও। কম্যা। আছেন অবগত ইয়া -তদীয় রাজ 
| নায় উপনীত হইলেন। ' মহারাজ মাক্ধাতাও 
ূ তীহাকে লসনানে ধর্যাবিধি পুঝা করিয়া দিতে, 

আসন প্রদ্দান করিলেন। মহর্ষি আসন গ্রহণাস্তর 

“মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, 

“মহারাজ! আপনকার পঞ্চাশটা অবিবাহিতা 

কন্যা আছেন জানিতে পারিয়। আপনকার নিকট 

আগমন করিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে একটী 

কন্যাকে আমাফে বিবাহার্থে প্রদান করুন।” 

জিতেজ্িয়, সংসার ত্যাগী, তেজস্বী বৃদ্ধ মহ্র্ষির 

এবমপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ অতিশয় 

আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং আত্মসংযম করিয়া! | 

চিন্তা করিতে লাগিলেন যে সর্বসুলক্ষণা-সম্পন্না | 
রাজকগ্ভাকে কির়পে, এরূপ জরাগ্রন্ত ও বৃদ্ধ 

পাত্রকে সমর্পণ করিব। শ্মুনিবর রাজার এবম্- | 

প্রকার ভাব দর্শনে রাজাকে সম্বোধন করিছ্া | 
বলিলেন, হে রাজন! আপনি কি জন্ঠ চিন্তা 

করিতেছেন? আমি আপনাকে কোন গন্তাক়্ 
ধর্শ করিতে অনুরোধ করিতেছিনা, অরস্তাই 

করিতে হইবে, সেই কন্তা আমাকে দান করিলে | 
ঘদি আমি ক্ৃতার্থ হই, তাহাতে আপনার কি 
ক্ষতি ইইবে বুঝিতে পারিতেছি না? রাজ! গভীর 

[ চিন্তার পর অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া মহর্ষিকে 
বলিলেন, ভগবন্! কন্যা যে কোন সকুলোস্তব 
পাত্রকে আপন ইচ্ছানুসারে মনোনীত করে; 

তাহাকেই কষ্ঠ। সম্প্রণান করা! আমাদের কুলধধ্, 
শরক্ষপ ক্চুলধর্দ অতিক্রম করিতে হ্ভামার ইচ্ছা! হয় 
না)'নেই জনা কি করিধ চিন্তা করিতেছিলাম:।” 



সর জা ওত ও সপ পনর 

মসৌভরি বলিলেন “মহারাজ! আমাকে 

আমাকে পতিত্বে ব্রণ করিতে বাসনা করেন, 

(ক্রিবেনঃ নতুবা আমি এই বৃুদ্ধাবস্থায় আর দার 

পরিগ্রন্থের: চেষ্টা. করিব 1” রাজ। 'তাহাই 

| হউক' বলিয়। এক 'জন কুকির. সহিত মুনি- 

বরকে অস্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। . ভগরান্ 

সৌতভরি কন্যাত্ুঃপুরে প্রবেশ করিতে করিতেই 

মনোহত রূপ ধারগ করিলেন । . কুকি রাজাস্তঃ- 
প্র মুনিবরকে লইয়া: যাইয়া রাজকন্যাগণুকে 

রি” এই মহর্ষি কন্যা প্রার্থনায় মহারাজের 
নিকট, উপন্থিত হুইয়াছেন এবং মহারাজ বলিয়া- 

রুম যে যদ্যপি আমার'কোন কন্যা এই মহ্র্ষিকে 
পতিত্ব বরএ করিতে ইচ্ছা! -গ্কাশ করেন, তাহ! 

হইলে, আমি. তাহার. ইচ্ছার গ্রতিকুন্তত সাধন 
কত্তিব 74 কখুকির এই রাঁক্য শ্রৰণ ক্রিয়! 
ঞবং ন্যাপ মহ্র্ধির মনোমুগ্ধকর রূপে মোহিত! 

কই” আমি. .অগ্রে আমি গ্রে” এই কথ! 

ঝলিভেবলিতে'সকূলেই. ম্হর্বিকে.গিতিত্বে. ৰ্রগ 
ক্রিরেন।৭ রঝুকি রাঁণভায় যাইয়া. বলিব 
“হারার-। প্রতোক আজ বন্যা: গ্রুম রাদস্থরাহণ 
দেই অক্লক্ক .কী্তিখখিকে-পতিতেপবরপ,ক বিযুৎ 

1 ফন্যাযেছে জাত ১৬, হট $ রিং কার 
গস্ি৬ 

* ৫ 
ঘর এ 

রাজান্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ! প্রান, 
করুন, যদ্যপি আপনার কোন না৷ ইচ্ছায় 

মালায় শোভিত শ্দটিকময়ী অস্টালিকা! শ্রেণী 

তাহ! হুইলে, জাপনি আমাকে সেই কন্যা সম্প্র়ান 

ছেন7/ অন্স্থর হয রি. জন... প্রত্যেক: 
] কব্যাকে মহর্মিকে.সপ্রদ(ন করিলেন. .এঅতঃপর 

মবর্ষি বিশবকর্্মার দবার/: পুশ ঝাটা-নির্্াগ 
1 রক্াইহ তোর ধর মহিজ য়ায় বান, 
] রূরিটিক রাখলেন 1. একদ! “মহছায়াজ, সান্তা 

রা 

ডি টি টি টিসি রিট নিউরন ? 

অবন্থ। মনে মনে কল্পন! করিয়া মহর্ষর আশ্রমে! 

“গ্রুরসীরিলেন ) এবং মহর্ষির আশ্রমে দেবশিশ্লী| 
বিশ্বকর্া। নির্শিত পরম রমনীয় জলাশয় ও উপবন 

দর্শনে চমধরৃত হইলেন £ . অনন্তর, ত্বিনিংএকটা, 
অষ্টালিকাঁয় গ্রবেশ করিয়া। তায়ার.এক.কন্যাকে ূ 
আলিঙ্গনপূর্বব্ ন্েহপুর্ণ নেত্রে- কহিলেন, “বৎসে !। 
আমার রাজঞ্রীসাদ, পরিত্যাগ করিয়া: এখানে । 

কেমন আছ, ?রহর্ষি তোম়ায় ভাল রাসেন তত ?”1 ূ 

সৈই কন্যা উত্তর করিল৮কপিত্তং/০পিস্, মাতৃ, 
রিরহ জনিত ক্ল্ট ভিন্ন আমরা এখানে, পরম, নখে 

কার যাপলএক্সতেছি, রিস্ত আমার এই হুঃখ, 
যে আমাদের পতি-অতিঙয়.এ্ণয় ব্তঃ কেবল] 

আমারই নিকটে থাকেন,..আমার..স্বার মার; 
ভগ্মির নিকট গমন করেন ন1।! . এই রূপে মৃহী-। 

রাজ মান্ধাতা-গ্রত্যেক কন্যার নিকট. জিজাসা 
করায় সকলেই গ্রথম!: কন্যার ন্যায় এ একই 
উত্রর_ প্রদান রুরিতে 'আাগিল। : পরে, রাদ্া। 

সানন্দ চিত্তে স্তহর্ষির- সহিত..সাক্ষাৎ ও সুভ্তায়ণ। 

রুরিয়) পীতি মলে, নি রাজধানিকত। গতাগয়ন। 
কষ্মিান।' এ ছি 

গাই রূপে, নিন খন হইলে সির 
পঞ্চাশ ভারা একশত, পরগশটি পুত্র রয়বন্তঞসর ূ 
রু্ধিল্লেন:. ;মনূর্মি 'সভরি: অস্তানগগর 
চন্দ্রিমা দর্শন করিয়। আনন্দ সাগরে নিমগ্ন.'হুই-! 

লেন। এগ্রতিদির দেহ বম, হওয়ায়, তিনি 

অপতাগণের প্রতি :নিরতিশয় 'যুমতায়, 'আর। 

হলের ..এবধ সন. মনে. ভাবিতে রগিজেন: 
কৰে সামার এই শি খুলি স্বাধ, 'স্বাধ রা 
৯০ শিথিবে,? বে ইটা কে লগ, 1. 

5 টির পপ, পপ পা 
চির্ন্পি্ি দশ জা চু কিস ল্কিি জা 



বিষুঃপুরাণ। 

দিকে বস্ত্রীক দেখিধ? কমর ইহাছিগের পুর 
॥ হইবে? কবে ইহান্দগের পুত্রগণষে আধার পুত্র 

বিশিষ্ট দেখিব? এবং এই সকল পুরু, পৌন্র 
প্রভৃতির দ্বার! বেটিত হইয়া মংস্যরাজের যয 

সুখে কাল হরণ করিব। 

সৌভরি এইরূপে আপন জীবনের লক্ষ্য 
্রষ্ট হইয়! কিছু দিন সুখে সৎসার, যারা নির্বাণ |. | 

কি নির্বোধ: সঙ্গ দোষের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ৃ করিলেন। হঠাৎ এক দিন: তাঁহার! 'জঞানক্ষু, 
্রন্ষ,টিত হইল, তখম তিনি আঁপন মনের মঙ্গি- 

শর্ত] অন্ৃতৰ করিতে পারিয়া অতিশয় অন্ভাপিত 

হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! 
আমার মৌহজালের কি অপীম বিস্তার. 

" শমনৈরিখাঁনাং ন লমাধি রস্তি 
বর্ষা যুতে নাঁপি ততাবালক্ষৈ: ] 

* পুর্ণ পূর্বে পুনরণবানাং 
_ উৎপহত্তয়ঃত্তি মলোরথানাঁং ॥% 

॥ | অযুত বর্ষে বাঁ লক্ষ 'বর্ষেও মনোরথ সকলের 
[শেখ হয়: না; পূর্ব "পূর্ব মনোরথ- সকল পুর্ণ 
| হইলেই স্জীবার : নৰ মব“মনৌরথের - উৎপত্তি 
] হইয়! থাকে ।  কায়ার:গ্ুত্রেরা হাটিতে শিথিল, 

এ যৌবনও প্রাপ্ত, হইল. দারপরিগ্রহও করিল; 
ইহাদের পুত্র জক্মিল, তাহাদেরও। আবার পুত্র 

[| জন্মিল; আমারি অস্তরাখী আবিরি উৎপুত্রগণেরও 
| সম্তাসং দৈধিধার অদ্য অভিলাষ টী হইতেছে। 
আরব” তাহাদেরউ ঈধীনঈরশন রি, গাহা ে 

| হইলে জারা অনা মমৌরিধের উদয় হইবৈ, সেই ].. 
 মনোরধপুর্ণ হইলেও জীবীর-ধৈ জন্য মর্নোরথের। |. 
উদয় হবে, তাহা কে নিবায়ণ করিতে পারে? 

| আমি এক্ষণে ইহা আনিলাম' যে, যতদিদ না মৃত 

ফবেইহা-. 

তেই'অশেষ দোষ উৎপন্ন হুয়। যদিও সংসার: 

২৫৯ 

হয়,ততদিন মলোরখ সকলেরও "নিবৃত্তি নাই। 
আর; যে'ব্যক্কি মনোরথের একাস্ত অগ্লীন ডাহা 

চিত্তও কুদাচ প্স্াক্মায় 'আসক্ত হয় না।. .. 

“আশ! মায়াবিনী, আগা কিছুতেই, পূর্ণ হয় না, ] 
একুটী আশ! পণ হইতে ন1 হইতেই তৎস্তানে : 
গার একটা নূতন আশ! আসিয়া উপস্থিত হয়ঃ: 

এই আশাই মন্ুুয্যের সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি স্থল।: 

এসো রি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, আমি: 

যে হেতু আমার. মীনের সহবাসেই, এই সংসার: 
সুখাভিলাষ অদম্য হুইয়' উঠিয়া ছিল) আমার : 
একটি মাত্র দেহ ধারণের যে ছুঃখ তাহা পঞ্চাশটি, 
রাজকন্যাকে বিবাহ করায় পঞ্চাশগুণ বৃদ্ধি পাইল 
এবং অনেকগুলি, পুর উৎপন্ন হওয়ায় তাহা: 

আবার বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল. সামান্য, লোকের ] 
কথা দুরে থাকুক যোগ "সিদ্ধ ব্যক্তিরাও কুসহ 

দোয়ের হস্ত হইতে নিস্তার পান্ .না.। এখন: 
আমার চৈতন্ত হইল; সংসারে লিপ্ত না হওয়াই; 

ংসারে' লিগু হওয়াঁ- 

সঙ্গ রূপ হট জনজন্ত কর্তৃক আমার: বুদ্ধি আক্রান্ত 
হইয়াছে, তথাপি আমি আত্মার নিমিত্ত: এক্সগ; 
তপস্তা করিব যাহাতে আমি নির্পুক্ত হইয়া পরি-! পে শাহ আল তোরা দি 

জন হুঃখে আর দুঃখিত নল! হই। ূ 
রব ধাভারমূ চনত রর ২২ -। ূ 

 অনোরনীয়াংদম অতি প্রমাণৎ ॥. 7 রঃ ৃ 
. সিভা সিতং চেশ্বরম্ এ ৰ ভার 
.আন্লাধরিস্যে তপসৈব রিং) .. ্ 

রিনি /রক্ষারের বিধাতা চিতা হি] 
গারো এবং মহৎ হঈতেও মহতর, | 



| ধিনি জীবরণে-বন্ধ ও. ঈশ্বররণে দুক্ধ, যিনি | সহিত বনে প্রবেশ "পূর্বক তপস্যা সবাী পরম | 

গা শীর্ষক প্রবন্ধ লেখ স্ুপ্রসি্ধ কবিওয়ালা 

| কিয় প্রকাশ কক্িলাম। ইহাদের মধ্যে সুবি- 

|| কটা ফরাসডাঙ্গা নিবাসী প্রসিদ্ধ বলাই বৈষ্ণবের |. 'আব/দেখবে! স্বচক্ষে কুজ! কেয়ন নুন্দরী ॥ : 

| ওদ্বত্বপুকুর * নিবাসী অজ্ঞাত নামা কবিওয়ালা কৰি গান। 

ূ হর বিচি বার । 5 

| সেন্ট্রাল রেলওয়ের দত্পুকুর নামক (ক্টেসন) গ্রামে 870 অকেগো লোদ্দিত... 

পপ ইহীর টি এতদা্বাসী গণের & ৪ ৬৬৬ 25: 

| পা নন. ২. স্ীর্ট 

বাগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া! ভার্ধ্যাগণের 

] টিরিগ্র পত কবির গান" ং ) 

ই আমীর 

ঈশ্বগনেরও ঈশ্বর) আমি তপস্যা ধারা পেই বিজু গানিরাটাদাও পাঠক: ট্রাদাা 
আরাধনাকরিব। এই বলিয়া সৌভরি সমধ্য | বুষিতলন কিণ' 

রী পাহিতা পরিষদ গর “কা [| :  কবিগাম। 

৮ তর) রা 
ধরি ব সাহিতোর ও বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের |. বনৰং ংশীধারী কি ব্রজে যা'বেন1 1. 

বিশেষ উপক্কার 'করিয়াছেন। গত সংখ্যার সেব্রজ মগ্ডলে। . . নন নশিলে 

সীরণ পত্রিকা ফবিওয়ালা “মহেশ কাণা” উজান রছে যমুনা । 
সম্বন্ধে আপোঁচনা' করিয়াছি। বর্তমানে আর |. গুনে উদ্ধবের- ঠাই, : তত্ব ল'তে তাই. 

তিন জন 'কবিওয়ালার “কলির গান” সংগ্রহ : কি এসেছি সম্প্রতি 

খ্যাত কবিওয়াল হচ্ক ঠাকুরের একটা, অপর | তুমি কার জোরেতে কার বিন করে বতী। 

হে _ (বলাই বৈষবের রিতা), 

হু পা বানা সংভিবসনের অন্ত রন: . . এমন.লোলিত রাগে বীথ! রাজা 

কার কুলে কবিও়াল! মলি বমগ্রণ করেন। ইনিও |. সুখে জজ স্াখধযনী নীখাধবলী কডর-ধরী 
কবিওয়াল! “মহেশকাণা” প্রসিদ্ধ ছাতুরার প্রভৃতির সম- | 

আর, 
কাক হেখক।:..£ 1. 
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ৃ জ্ীমদ্রপ মনাতন। ২৬১ [| 

জেলা টার্নারী রিনি 
ৃ ৩) রচিতা। 1] (থে বংশী বজাঙ্ষনায মজালে), 

]. জার পাতাতে কুচ টার বাকা আঁখি শ্তাম কোথা নুকানে), . 

[৪ “প্রেমের, দায়, বিদেশিনী হে নিকঞ্জে উদয়। ণ (ওহে গ্যাম শ্বাম হে). 

হিরা ।ইভাদি। | . কাল বরণ হর ফি দশ্বরণ4 

[ চরানিিট . ভোমায় চি'ন্তে নারি, ওহে বংশীধারী .. 
্ ৪81 ভরিঠানিন। 7541 ও ১4 
ৃ 2 মি বিশ করি ধছি চরণ ॥ 

? 

| সহিত একত্রে কাণীতে খাস করিতে? 'গিলেৰ। । জ্ঞানও গিহু$ হইয়াছে 1. (যাহা এই নকল | 

| 
| নী. এবং" নীচ জাতি-অতি ঠ অবম।* সারা" 

রঃ নীচ জাতি নীচ, সঙ্গী, পতিত অধস ্ঁ 

জী ওহি, . এগার ৬০০৫. ১৮ এ৬ লে - *+55 টা 

"(অধ পিংহ বির্চিত।) পথের বিব্র অনেক চেটা ও পরিআম । 
[| সমন কাঁলে রুষ্ট মোহিনী বেশ ধারণ 1 কী গান গুলির সমগ্ন অংশ পাওয়া গেল 
কি আশ্চরযা বিবরণ, অচেতন, হলেন জিলেডুন? | না। পাঠকগণের মধো যদি কেহ এ সকল গান 

| .অপরপূ রূপ দেরূপে শ্যাম হারে হারের মন। "| আবগন্ত থাকেন অথবা অগ্য কোন কবিওয়ালার 

.. ত্জি বণ হলে মন্মোহি শী; অক্ঞাত বা অপ্রকাশিত গান অবগত থারেন তবে 
ছেড়ে বাঁকা বড়া, কা মোহন চুড়া : অনুগ্রহ করিয়া, সমীরণ .কার্ধানয়ের ঠিকানায় 

হ'লে অন্প্যা রূপে রুম”, পাঠাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন ॥ 

কৃষ্ণ, কামিনী কি রূপে, বশী কোথা রেখে। 

শ্রীমদ্রপ সনাতন । 1 
1 জামী এটি হ্বন্ধ ও ্ । এ | ূ ৃ রর 

হীমহ ভুর সহিত সনাত ন্রে সানি ন পুর্ব | জীবন বিষয় মদে মািথ কাটাইয়াছি। কি | 

প্রস্তাবে কত হইরাছে। সাত তন 'ুহাগদুর করিলে বে শিদ্রের অঙগল হয়ত, মন্তবশে সে) 

[ একদিন, সনাত তন সাদৈন্তে গ্র্চতগ্রের চ চরণ ধারণ বুদ্ধি যোগে. শুভ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিপ)- হত্বত ? 

ক নিবেদন করিলেন_এ্রে ভা! আমি নীচ : রঃ তাহা, অগুভের ভআঁফর 3 অতএব হে কপাময় 1), 

ূ কুপাপুর্ধাক বিবস্ব বিষের বিবদ হইতে যর ক্উন্খা 

777 পিত করিয়াছেন? তবে কিরূপে পরিকর ই | 
রি উপায়, নির্দেশ করুন আমার. কব রিচ, 

আদেশ করুন |” ০ টো হি 

স্ 
"শিপন ০ টি িতহন পপ পা নলাকষী পাম্পি 
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/৫ কুবি কুপে গড়ি গোুইলাম জনম" চৈ:চঠ। 
ঘবন সংস্পর্শে ছিলেন, বলি টন, দ্বীন মুহা য়র |. 

ইন অঃনিবলা, কিহু-্নন্যা কল”... | 25 মাগার ঃ তাত জীবের | 

১৩ 

ক জিত মিশর শি তি ওসি 



[হট যাহা আমায় মঙ্ঈলজন ক; তাহাই আদেশ 

অনেক সময় এই প্রশ্ন আপনা আপনি মনে 

হর যে, আমি কে? বদি আমি ইন্জিয়াতীত, 

| পলাধ হ্ই, তবে কেন আধ্যান্মিক, আদি”: 

]. ভীতিক ও আঁধিদৈবিক, এই তাপন্রয় আমাকে 

| 9৮ করিতেছে?” * 

 আমহাপ্রত কহিলেন £_-:: 

 *্সনাউন | তোমার উপর কৃষের কুপাঁবারি 

[বত হইয়াছে. তুমি সর্ধতত্বই জান তোমার 
[পদ কোথা তবে যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, 

রি মন হাঁ কেবল বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ? তোমার 
) াভাবিক জান হের উজ্জল, তাহাতে তোমারই 
[তার আমার. অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, ভক্তি প্রবর্তিত 
0ফরিার পক্ষে তুমিই যোগ্য পাত্র । সে যাহ! 

ঘর! উকষ, তোমাকে আমি সমুদয় তই ক্রমে ক্রমে 
রি - | বলিতেছি ॥ 
১1 কে, আমি ? এই প্রশ্নের উত্তর এই, 
না [8 ] ক নিব আই পঞ্চৃতাত্বক যে পি দহ 

বি গালা ইন আন 

১ প্রা ব্যবহারে গত তাছি সত্য মানি ৪৮--চৈচঃ 

বেজ মি?কেমে জমা-জারে তীপত্রয় ?" চৈঃ৮ঃ 
১০ পারিস ৭ দন দে আখ্যা তাপ ছিবিধ। বাত 

মোহ নিব সা মানস ভাগের উ হাঃ প 

১5 রর তকিতি ৩ নু তি হা হি 
এ শনি ৭ পু 

4 এ, শে ০.৮ রর 

. ৰ কহ হব দন. নি হ সু . রে নট জি / 

না রী প্র রা 
র্ 

2 ০ কি ইক 
পু 

রে উস, ঃ রঃ 
, 

চে পেত ম্ নে রহ টা রর হইত শব শী খিক ততো % ইল ৪ 

বন জাল নাই, হত তন্ব ুস্প 
শি, নাই, “অতএব ক্কপাময়! হ্বতঃ গ্রবৃত্ব | 

আদেশ জীব কক্ষের নিত্যদাস। রব 

বলিয়া কুফের তটস্থা শি নামে কথিত হন্ব।. 

জীবের স্বরণ হর কষে নিভাান। 

জীবের নিত্য তের ও.নিত্য অতেদাত্মক বছ | 

অবহদলও মনঃ, দু অব্থারাত্মক: যে. 
লিঙ্গ দেহ, তাহাও তুমি নহ। - জীব অত, | 

প্জীব) চির্চ ও মার়িকজগতের সীমার রা 

নদীর জ্ল ও ভুমির মধ্যবর্তী স্থানকে তট বলে। 
তট সন্ধিস্থল। চিত্জগতকে জল এবং মায়িক 
জগতকে ভ্ষি রূপে কল্পনা করিলে, তন্মধ্যগত 
জীবশক্তিকে [তান বলা যায়। “তক অর্থাৎ 
'জীয সন্ধি সথর্টীন আছে, ইচ্ছ। করিলে ₹ৃফোন্ুখ 
বা বহি ফঁইতে পারে, কৃষ্ণ পুখ হইলে মায়া- | 
মুক্ত এরং বাথ হইলে মায়া বন্ধ হইয়! গড়ে। 

অতএবশ- 

কষে ত্থাঁশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥*- ঠচ, 

এই তটস্থ জীবের ভগবানের সহিত নিত্য 

ভেদাভেদ সন্বন্ধ। স্র্য্যের সহিত কিরণের যেমন, 
অগ্ির স্কলিঙ্গের যদ্রপ, জীবের সহিত ভগবানের 

তন্ধপ সম্বন্ধ। প্রজলিত পাবকের সাদৃশ্য 
প্রীতগবানের কিরণ কণ স্থানীয় চিৎপরমাণু শ্বর্ূপ 

জীব। অতএব শ্রীভগবানের সহিত অভেদতা 
সত্বেও জীবের নিত্য ভেদ তত্বতঃ অসঙ্গত নহ্বে। | 

রতি বাক্য প্রসিদ্ধ আছে । অতএব জীব রিভ্য | 
ভেদাতেথ প্রকাশ স্বরপ। হখ! বৃহদারণাকে ৮ 

(চর 

+ “জীবের রূপ হয় স্কফের নিত দাস।”--চৈই ঢা 

| কর দা বন” বলার দি জে ও 

| সন্বনধ প্রতিপন্ন হইল) থু ও বাবে দিত তের এবং এক 
জাতি বিধায় নিত সন্ব্ধ। কফ: সা । 



. প্থধাগে! গা বিলি রাজন 
|] আদান সরা তানি যুর্তি। 
তব এতন্ত পুরযন্ত ঘে এব স্থানে ভব্ত 

| " সদর পরলোক স্থানঃ ন্ধ্যংতৃ্তীয়ং ' স্বং স্থানং। 

| তন্দিন্ সন্ধো স্থানে তিষ্ঠরেতে উতস্থানে 
॥ পশ্যতীদঞ্চ পরলোক স্থান ।”  * * 

 বিদ্বলী ভাব বশতঃ জীব মায়ার অধীন ভগ- 
[বান মায়াধীশ। মায়া জড়শ্তি নহে-_্বরূপ 

| (শক্তি। * 

| রিটন নিন ” 
' প্যস্মাম্মায়ী হজতে বিশ্বমৈতৎ” 

:ধীশ ভগবান। 
:. অতএব ছিদ্রে জীব ও ভগবানে নিত্য 

'অভেদ হইলেও শ্বর্নপে নিত্য ভেদ লক্ষিত হয়। 

এই নিত্য ভেদ-_্ুত্ব বশতঃই জীব কৃষ্ণের 

'নিত্য বাস ভগবানের সেবকত্বই তাহার শ্বভাব 
অতএব কৃফ্বুখতা জীবের শ্বাভাবিক ধর্ম. 

প্রক্কতিগত ॥ বহিন্পুধিতা' অস্বাভাবিক। অস্থা 

চা হের কারণ ॥ | 

' “ষথা--. 
প্র ভুলিসেই জীব অনাদি বি 
ৃ অতএব মায়! তারে দেয় সংসার ছখ ॥ 

; কু স্বপ্টে উঠায় কভু নরকে ভূবায়। 

রত ৮ না “বে শী বহে সাধ প্রয়োষন। 
ধা বা ্ দন ী 

সাজা 

আক বলাতন। প্র | 

'সচ্ছান্ত্রও আছে। 

--ভক্কিই অভিদেয় শবে কৃথিত। সকার. তগ; 

|] মোক্ষ হইতেও তরেষ্উ। * কিন্তু এই মহাসম্প 

সৎশান্ত্র ও. শাঁধুজনের কুপায়ই, তি রি ভি. 

অভ) হয়, পূর্বেই তাহা: বলাগিয়াছে। 

11 নরম চিন ডা ১1 
[| 88408 1 

দি দি রক ঠ্িতও আটে এত যদি একা উল ইত শালি তিক ছিল হত উল ১৯ দির কও তত 

৪:১০ নিচির্নি মি ৫১১৫ ও ৮ রদ ্ 

| ২৬৩ | 

শববারযাংকো বধু ভন? রা 
ভক্ত কুয়েশং গুরু্নেবতাগ্মা । মযাগ্ত। 

দের এই হে 
যায় না।" তবে নানা কারণে তাহা আচ্ছাদিত | 
হইতে পারে) যথা কুস্গ,. অসৎ শান্তর চা | 

ইত্যাদি স্বারা। কিন্ত এরূপ হইলেও নিরাশ | 
হইবার কারণ নাই, কেনন! জগতে সংস্ ও | 

অতএব--. ১ 

“শাস্ত্র সাধু কৃপায় যদদি রুফকোন্থু হয় । 

| সেই জীব নিস্তরে মায়া 1 তাহারে ছাড়ার %__ মা ণ 

1" শ্বেতাশ্বতর উপনিসৎ বাক্যে “মায়ী” শবে মায়া- | 
চৈ: | 

পশান্ত্রে স্ব; অণ্ভধেয় ও প্রয়োজন, খই] 
তিন তত্বই কথিত হইয়াছে। ভগবানের, সহিত | ৃ 
জীবের এসবন্ব আছে,_-তগবানই সবন্ধ শব | 
বাচক। সেই ভগবানকৈ গাইবার উপায় অক্তি, | 

বানকে যাহা সবার উপভোগ, করা যায় তাহাই |. 
প্রয়োজন। তক্তির আনন্দঘন চরম অব. ই: 

কষ প্রেমঃ অতএব, প্রেমই প্রয়োজন শব] 
বাঁচক। অতএব প্রেমই মহাধন, ধর অর কাম | 

 শ্দৃ্াস্ত ্ বরূপ-কোন দৈবজঞ যেমন ক] 

কক প্রাপা সক তি প্রাণের সাধন ৪: রি ৭ '] ৃ 
অভিধের দাম ত্তি প্রেম শ্রয়োজন ১. রা রা রা রি 19 

: পুরুঘার্থ শিকোনেণি প্লেস মাধ &...:5.. : ০: |. 
কষ মাধূধ্য সেবানন প্রার্ডের কারণ র্ ঢ্ 
কুক টার আর কক্রর গান 4:৫1 রঃ 1. 



এজ এল 5 নত রী পীতে ০ পরল, 01১. 

ভরি, এ 
পতি 

০ এ থা সস 

3 তাহার গুপ্তধন গ্রাপ্তির উপায় 'বলিয়া 
0দেছ, তদ্ধপ. ঃশাস্তরোপদেশে আমরা কর্তৃব্ের 

(সন্ধান পাইয়। থাকি।, শান্োপদেশে আমরা 

'জান্িতে পারি, কাহাকে বল তারূপ 1 কর্মকাপ্ত | 

এবং কাহাকেই বা ক্ষরূপী ঃ 'ধোগ, বলে। 

(জীনিতে পারি ষে, অজগর রূপ জ্ঞানের ফল, 

ফি. এবং এসকল পরিত্যাগ পূর্বক কি প্রকারেই' 

বা পরম ধন + ভক্তি লাভ করিতে হ্য়।' 

| চরিতামৃতে যথা 
| 1 “সর্বজ্ঞের বাক করে ধনের উদ্দেশ | 

রি শ্ছে বেদ পুরাণ কহে কষে উপদেশ ॥ 

! সববজ্ঞের বাক্যে মূলধন অন্বদ্ধ। 

 সর্বশানগে উপদেশে কৃষের সম্বন্ধ ॥ 
] বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়। 
1 তবে, সর্বজ্ঞ কহে তারে গ্রাঁণ্রের উপাঁর ॥ 

ৃ এই স্থানে ধন যদি দক্ষিণ খুদিবে। 

পপ অথ পচ আও শাম আস ৮" কপি জনা জা বর ৯ 5.৪ ৯০». ওস্্০্-ও 

£ 
পু 

ঠা খটে। ত্র নিয়মাদি দার! শারীরিক ক্লেশ প্রাপ্ত 

"এ জন্য বলভাঁর সঙ্গে তুলন। দেওয়া হইব্াঁছে |. 

,&-যোগ স।ধন দ্বারা সংযম শিক্ষা হয় এবং বিবিধ ূ 

জি লত্য হয়, এরূপ শক্তি লাভে সাধক ্র্ঘর হইতে 

হু দূরে পড়েন, তাহাতে কৃ্ণ প্রাপ্তি ন্য 
স্থৃকর্তা কবিরাজ গোস্বামী যোগ সধনকে যন্ষের মি 

| দিয়াছেন, 

| কজানা-আ্বার প্রাপ্তি এক. লহে।- 
ৃ গা? দি জনা ষাঁয় বটে এবং পাইবার উপায়ও জান। যায়. 

খটে পা এই 

এস 

| ভুইয়। ন।ম্তিকত। প্রস্তির কারণ ইহাতে গ্রে, তাহাতে 
| স্বীধককে একবারে বিনাশের পথে লইয়া যায় ; এই জনা, 
07 1ানকে অজগরের দ! হত ভূলনা দেওয়! হুইয়াছে। | 

কাকি জি জানে পুর্কৌড়.কোন রূপ ভয়ের কারণ, 
শুই এবং তাহাতে -অক্রেশে ইষ্ট সন্ধি ঘটে, বর জন্য 

ক্র রেপৃর্মধন বধ হইয়াছে 1... ২ এই 

5২, তন পাঠ তে হিসি সিসি আটা হজ, পে, রি বারি এ 

যশীরণ 1, 

| তাতে গর্ব পিকে. অগ্প মাটি খুদিতে | -. 
র 

[দি ঘতথাহি-- 

টি ব্রত নিয়া কর্মে কৃঝঃ, রি প্ত থটে না, চিত্তনুদ্ধি 

জ্ঞানে ঈশ্বরের 

কিন্ত প্রাপ্তি ঘটে ন]। . বিশেষতঃ". জ্ঞান জঙ্ষ্রষ্ট |. 

কেন মারা াররহাহারোহ্রঞঞস্প সন ' লি আলাজছা এল সি সটিআরআৎ . 

ধা জং 2০ 

রত ০ সস সেতার অত চে 

ভিমরুল বোব্রতা উঠিবে, ধন.ন! নে | $ ঞ : 

পশ্চিমে খুদিলে তাহা ক্ষ এক্ হয়... 

সে বির কৰরিরে ধন হাতে নাচ ॥. 

উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে | .. "-:& 

ধন না গ্লাইবে খুবিতে গিলিরে সবারে ॥ 

ধনের জাড়ি পড়িরেক তোমার হাতেতে ॥ 

এছে শাস্ত্র ক্ুহে কর্ম যোগ জ্ঞান তেজি। 
ভক্ত্যে কষ্ণধশ হয়' ভক্তে তারে ভজি॥ 

ন সাঁধরতি বনাৎ যোগ ন সাংখ্যং ধর্ম ৪ ] 

ন স্বাব্যায়ন্ত্রপ্ত্যাগো যথা তক্তির৫মোধ্জিতা ৮. 

( চরিতামুত ) 

|. ভক্তি ই সারধন, কৃষ্ণবহির্মখতা রূপ দারি- 

ৃ দ্রের ক্ষয় এবং মায়ার অনবীনতা তক্কির মুখ্য; 

ফুল নহে, প্রেম লাভই. ভক্তিব শ্রেঠ ফল। & 

“এই তিনটি__মঙ্ন্ধ, আভিধের ও প্রয়োজন 

মধ্যে সন্বদ্ধ তত্বই মুল, তাহ ইইতেই অভিরেয়ও 

প্রয়োজন । 

“সকল শানে কুষঃ রড সন্বন্ধ | . 

তাঁর জ্ঞান অন্ধুণক্ষে যায় মায়াগন্ধ 1৮--চৈঃ চঃ 
ইহাই, হষ্বন্ধা তত্ব । ্ ও 3? 

[কিন্তু ইহা জানিলেই: হইল না” কুষের 
স্বরূপ ভন্বে জ্ঞান থাকা সাধকের আবশ্যকস্বরূপ 

তত্ব যন্বন্ধে তত্বের অন্তভূত্ত হইলেও, আগামীতে 

পৃথক প্রস্তালে তাহা দা চ্ষ্ট সি | ১. 

++ এই সকর সকল পদের অতি বিকৃত: অর্থ-মহজিয় সহজিয়া 

প্রভৃতি প্রভৃতি-উপলম্প্র্নায়ে প্রচলিত আছে। ই 
*  “দারিড্রনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল ন্য় ৷ 

' ভেগি প্রেমুখ- মুখ্য প্রশনৌজম হয় 1- -+ চৈ চ । 
০ বাক জজ, ওঠ ত রি ০... এবার 



্ ্ রা বাবু]. 

! 
॥ 

*“ বাবু এ কথা বাঙ্গালী ভাষার পার । একখায় 
(প্রয়োগ করেনা, এমন লোক নাই ঃ$বলিলেও' 

'অত্যুক্তি হয় না। ঘরে বাহিরে মকল- মম্বয় 
'] কলকার মুখে “বাবু” এ শবের 'ধ্বনির প্রতি, 

ধ্বনি শুর্নিতে পাওয়া যায়। কোঁখাঁও" যাইতে 

হইলে, "এবং গন্তব্য স্থানে "যাইবার পথ সম্যক 
'জানা'না থাকিলে, সম্মুথস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা, 

করিতে হয় “বাঁবু কোন পথে যাব?” সহরে 

যাইতে যাইতে দেখিবে রাস্তার নাম মুক্তারামবাবুর 
্র দেকানে যাও দে খানে বলিতে হইবে, 
বাবু এ জিনিষের দর কত? কাপড়ের পাড় বাবু- 
ধাক্কা, পুস্তকের নাম “বাবু” এমন কি মাহছুষের 

নাম বাবুরাম বা “বাবুলাল।” ইংরাজী ভাল 
রূপ না হইলে তাহার নাম বাবু ইলিশ, বিলাসী 
(হইলে তাহার নাম হইল “বাবু লোক” এবং 
ভিক্ষার্থী আসিয়। দ্বার দেশে বলিল “রাজ! বাবুর 

'জয় হৌক।% এত্রিন্ন আপনাঁপন কর্মীনুসীরে 

লোকে বাবু: হই থাকে, যথা উকীল বাবু; 
ডাক্তার বাবু স্বাষ্টার বাবু? 'আফিসে বড় চাক্রী 

যার তিনি বড় বাবু, তত্িন্ন কেশীয়ার বাবু, ডাক্ 
বাঝু নাজীর বাব কলে চাক্রী কীরিলেও তাহারা 
[বাবুগন' বাচ্য। এমন কি অল্প “বেতন ভোগী | 

ূ বাপক বৃনও ফেলে! বাবু নামে অভিহিত। 
রা বাবুর ভাব বাুগিরি | গিরি বলিতে বাবু 
বুঝায়। অথবা বাবু গিরি ইব বাবুগিরি। 

পি বিশেষে যেমন এ এক একটা আগেয় গিরি, 

| থাকে, সম্য় স্ময়, তি হ 
* - দারা... ৬৮ ১ ৬. 

ধুম ম অনি উদ্চিরণে এ 

"ারু। 
ন্লিহিত' গলী সত বিধ্বস্ত হইয়া যায়, বাব: | 
গিরির দ্বারাও তদ্রপ নিকটস্থ গ্রাম সমুহ তাহার || 

ক্রোধাদি ধৃম রাশির দ্বারা বিনষ্ট হয়। 'ফোম' | 
কোন গিরি হইতৈ আ্রোভস্বতী' প্রবাহিত "হইয়া | 
উতয়কুলস্থিত ভূমির উন্নতি সাধন করিয়া 'তৎ- || 
দেশের স্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে৷ এই বাবু গিরি || 
কোন কোনটার দয়! নদীর দ্বারা ছুকুলের শোভ। | 

বৃদ্ধি হয়, এবং স্বদেশের হীন ভাব দূর হইয়া ৃ 

শ্রীসম্পন্ন হয়। অনেক ' বাঁবুগিরি আছেন, | 
তাহারা বাস্তবিক পর্কাতের ন্যায় পাষাণময় ৷ আর | 
যে সমস্ত বাবু গিরি কৈলাসগিরি সদৃশ, হর- | 
পাব্বতীও সেখানে বাম করিয়া থাকেন । আবার | 

অনেকে হিমালয় দদৃশ, কন্তাও রূপে গুণে সতী 
সৃশী এবং জামাভাঁও গৃহ বিহীন, শ্মশানবাসী 
মহাদেব, অথবা “কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ তর! বিষ” | 

কিন্বা সিদ্ধিতে নিপুণ দড়” ) কেহ বা সিদ্ধিরন্ত ৃ 

ছাড়াইয়। আবগরী সমস্ত শেষ করিরাছে। | 

সতরাং সে সব ভবনে দক্ষবজ্ঞও" মিত্য ঘটে | 

কোথাও কোথাও অভিমানে সতীর দেহ. ত্যাগ 

হয় কিন সেটা পাঠকগণ বলিতে পারেন।: উচ্চ || 

গিরির শিরোদেশ ধেমন বরফ রাশির দ্বার! সমা: | 
বৃত, বাবু গিরিও তদ্রপ বরফ জলে সিক্ত | 
দেশের সীমান্ত গরাদেশ যেমন গিরি সন্নিবেশে গর? 

: দেশস্, শত্রুর সহ লত্য 7 নহে, দুধিক্রম্য বাবু ূ  

গিবি যে দেশে বর্তমান্ সে স্থান অন্য গ্রামবাদীর ৰ 

ধার প্রপীড়িত হয় না . ঃ 

ৃ বাবু [ইহা পুংলিঙ্গ কি সতীলিঙগ তাহা সহজে | ৃ 



: বোধগম্য হয় না! যদি স্বীকার করা! যায় যে 
ইহা পুংলিঙ্গ দাড়ী সত্বেও ছাগীকে যেমন স্ত্ীলিঙ্গ 

বলিয়। বিশেষ সৃত্রের দোহাই দিয়! ধরিয়া লওয়! 
(যায়, সেই রূপ “দিদিমণি বাবু “বউ দিদিমণি 
“বাবু” সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতে 
'হইৰে। ' অথবা বাবু শব্বকে উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ 
| কমন জেগ্ার (007)8000 £9)991) বলা যাইতে' 

| পারে, যথা দাদা বাবু (পুবিঙ্গ) দিদি বাবু (স্ত্রীলিঙগ) 
কেহ কেহ বলেন স্ত্রী পুরুষ সব সমান, ভেদা- 

ভেদ নাই, সেই জন্য সকলেই বাবু নামে অভি- 
'হিত হইতে পারে। শেষোক্ত মতটা বেশী 
বিশ্বাস যোগ্য । কারণ এখন মাম! বাবু, কাক! 

বাবুঃ কর্তীবাবুঃ থোকাবাবু ইত্যাদি রূপ সম্বোধন 
করিবার রীতি প্রচলিত। কোথাও কোথাও 
বাবাকে মধু বাবু বলিয়া ডাকা আরম্ত হুইয়াছে। 

স্ত্রী নিতান্ত সহধর্মিনী বলিয়। শ্বশুরকে বাবা 

' বলিয়া শ্বামীর ধর্ম বজায় করিয়! চলে। 

বাবু গিরির টেক্স নাই, লাইষেন্স নাই, সার্টি- 
ফিকেট নাই অথবা মেডাল নাই। হোঁমিও- 

প্যাথী ওষধের স্তায় ইহ স্থলভ অথচ একাকার 

| বিশিষ্ট। লেবেল রূপ পিরাণ ন! থাকিলে 
| হোমিওপ্যাথী ওষধ বা বাবু চিনিয়। লওয়া শক্ত | ্ 

বোধ, হয় “ধোষআ।” বা. পদে মশাই” বলিলে | 
তিনি ততটা, সন্তষ্ট হন না। শাল৷ ভগিনীপতির |. 

এই. ওঁধধ যত উচ্চ ক্রম (হাইয়ার ডাইলিউশন) 
তত বেশী তেজ সম্পন্ন । বাবু সম্বন্ধেও সেই রূপ. 

| কারণ উচ্চ বংশের তেন শ্বতত্্। জল যেরূপ | 
'ম্বা্দ বিহীন অথচ অপরিহাধ্য, বাবুও তদ্রপ 

ম্বলভ হইলেও ব্যক্তিগণের প্রতি প্রযুক্ত না 
0 হইলে তাহাদের অপমান। কত 'ডিগ্রীর বাবু | 
| কায! জানিবার নত থার্মোমিটার নাই। সুতরাং 
রি জা পরা ধনী, দীন, উত্তম, অধমর্ণ রা 
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বাবু নামে অভিহিত । পথে বাহির হইলে কে | 

পোষ্য কে পোষক, পোষাক দেখিয়। স্থির করাকষ্ট | 
সাধ্য) থাটার যুব! সম্প্রদায় হইতে চাকর পর্যযস্ত 
ছোট বড় চুল কেটে. টাইট কোটে দেহ এঁটে | 
রাস্তায় বুহির হইলে লোক নিরাকরণ করা | 
স্ুকঠিন | ূ 

পূর্বে গ্রামের প্রবীণ প্রতিবেশী অথব| | 

অপেক্ষাকৃত জ্বধিক বয়স্ক ব্যক্তি মামা, কাকা | 
জেঠা, দাদ| জথবা ঠাকুরদাদা মহাশয় ইত্যাদি | 

একটা না একটা! সম্বন্ধ সুত্রে আবদ্ধ ছিল। পিতা | 

পিতামহ অঞ্থব৷ মামা মাতামহের বংশ হইতে | 
আরম্ত করিষ্কী দূর জ্ঞাতি এমন কি গ্রামস্থ সমস্ত | 

লোকের সহিত এক রকমে না এক রকমে সম্বন্ধ | 
থাকিত। আগে “বস্থধৈব কুটুম্বরাম:” ছিল, [ 
সেই জন্য প্রন্বীণ অথবা! সঙ্ত্রান্ত প্রতিবেশী খুড়া | 
জেঠার স্তায সম্মানিত হইতেন। এখন সে ভাব | 

| নাই, এখন সবাই সমান, সুতরাং সকলে. এক 
বাবু পদ বাচ্য। যাহার সহিত কোন সম্পর্ক | 
নাই এক্সপ ডি গ্রামবাসী লোকের প্রায় মশাই” | 
বা “মজুমদার মশাই” বাঁলয়া সম্বোধন করিবার | 
রীতি ছিল। কায়স্থ দিগকেও “দত্তজা; বোসজ। | 
ব “ঘোধজা' মশাই” বলিয়া ডাকা, হইত। এখন | 

মধ্যে "চাটুজ্জে মশাই, বাড়.জ্জে মশাই” ইত্যাদি | 
রূপ সম্বোধন প্রায় গুনিতে পাওয়া যায় ল|। | 
অনেক স্থলে “্রামবাবু* শ্যামবাবু” বলিয়া পর* | 
্পরকে ডাকিতে শ্রবণ কর! যায়। এখনও | 

গুনিতে পাওয়! যায় যে লোকে শ্বগুরকে তাহার 
উপাধি অন্থসারে “চক্রবর্তী মশাই” বা! “থানুলী, | 



বাবু। 

মশাই” বলিয়। ডাকিয়! থাকেন। পাছে বপুরকে 
বাবু বলিলে তীঁহাঁর অসক্মান হয়, এবং সেই অস- 

স্নানে শ্রীমতীর মনোমালিন্য ঘটিলে, ' তাহার 
| ধিরাঁগ ভাজন হইতে হয়ঃ এই ভাবিয়া এখনও 

কেহ উনবিংস শতার্ধীর শেষ ভাগেও ঈশুর বাবু 

বলিতে সাহসী হন ন|। 8 

আজ কাল বাবু গিরি বড়ই সুলভ। গ্রাসা- 
চ্ছাদনোপষোগী অর্থের সংস্থান না! থাঁকিলেও 

বাবু গিরি করিবার ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় না হউক 
অনেকট! বর্তমান। তত্তিন্ন আসল বাবু গিরি, 

নকল বাবু গিরি, গিপ্টির বাবু গিরি ও কেমি- 

ক্যাল বাবু গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে 

আসল বাবু গিরি পাঁকা সোণার ন্যায় মহার্থ। 

চাল চলনে অথবা কথাবার্ডার ধরণে কিয়ৎ পরি- 
মাণে বুঝিতে পারা যায় কে কোন শ্রেণীর বাবু। 

কিন্ত আপন্সিকষ পাষাণে কষিয়। দেখিলে ইহা- 
দের সারবত্া উপলদ্ধি হইতে পারে। ইহারা 
যখন চুরুট বার্ডনাই মুখে দিয়! ধূম উদ্দিগরণ 

“রদ ও 

করিতে করিতে সাদা লাল ইত্যাদি বিভিন্ন বেশে 

পথে গমন করিতে থাকেন, তখন বোধ হয়, যেন 

এক থানি 'কলের গাড়ির অনুকরণ করিয়া 

চলিতেছেন। * | 

ধখন দেবগণের মর্ভে আগমন হইয়া ছিল, 

এবং তাহারা একে একে সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ 

করিয়া কলির সহর কলিকাতার কেতা৷ দেখিয়া 

চমৎরুত্ত হইয়াছিলেন, তখন নারায়ণ,সহরের 
মধ্যে অনুকরণ যোগ্য বাবু গিরি স্বর্গে প্রচলন | 

করিবারজন্য ব্রহ্মার নিকট প্রস্তাব কর্লেন। 

তাহাতে ইন্দ্র আপত্তি করিলেন, যদি বাবু গিরি | 
স্বর্ণধামে যায় তবে ত্রন্গা। হতে বেঁটু মাখাল পর্য্যস্ত 

বাবু হইবে। মহাদেব হাসিয়৷ বলিলেন *ইন্ত্র 

চন্দ্র, বরুণ; পবন বাবু হইলে তাহাদের সস্তানরাও 
যখন বাবু সাজিয়। বাহির হইবে ভালু দেখাইবে | 
না। তাই বলি ও বাবু, গিরি স্বর্গে আনিবার 
আবশ্বকতা রি 

(রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা | 
আজি আমার বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম | হইতে মনুষ্যত্ব, মনুযাত্থ হইতে দেবস্ব লাভ হয়, 

দিন, এই জন্ত সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে প্রণাম | তাহা কেবল একমাত্র জ্ঞান । জ্ঞান সর্ববতোভাবে |. 
করিয়। গুভকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হই। বদি ঈশ্বরের | শ্রে্ঠ। জ্ঞান দ্বার ঈশ্বরের সত্য সকল অবগত | 

রাজ্যে এমন কোন বস্ত থাকে, যাহাতে পঞুত্ব | হইয়! ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করি। সেই ঈশ্বরকে ] 

* এই প্রবন্ধ তববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ হইতে ছিল, কোন বিশেষ কারণে ই পিকায় এতদ প্রবন্ধ আর 

প্রন্তাশ হইবে না স্থির হওয়াতে সমীরণে ইহাকে গ্রহণ করা হইল প্রবন্ধটা এখন সমীরণেই শেষ হইবে । সং 



| ২৩৮ সমীরণ। 

| বিশেষরূপে অবগত হইবার 'জন্য এর কাহার 
প্রতি স্বচ্ছ প্রেম প্রথাহিত করিবার জন্য বিজ্ঞান- 

পান্ত্রের আলোচনা কর! আবশ্যক" যাহা দ্বার! 
পদার্থের গঠনতত্ব, কার্য্যতত্ব, কার্য্যনিয়মতত্ব, 

| পারম্পন্রিক্সপ্ন্বতত্ব এবং 'কারণ অবগত হওয়া 
ঘাঁয়,'তাঁহীর নাম বিজ্ঞানশান্ত্র। প্রকৃত বিজ্ঞান 

| শান এই 'জগৎ) তাহার অধ্যাপক ইশ্বর) 
দৈবমনুষ্য অধ্যেতা') সজ্ঞান পর্যবেক্ষণ অধ্যয়ন | 

বিশ্ববিজ্ঞানকে ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
| গারে_জড় অথবা ভৌভিকভন্ববিজ্ঞান ও 
 আত্মতশ্ববিজ্ঞান। ' মৃত্তিকা, জল, বাঁযু. তড়িত, 
তাপ, আলোক পশ্ত্তিজ্জ প্রভৃতি মনুষ্যের শরীর 

পর্যন্ত, 'খাহা' বছিরিজিরের গ্রাহথ মে সকল 
] তৌতিকউনকবিষ্ঞানের অন্তভূতি; আত্মা প্রভৃতি 
যে 'সকঙ্গ বিষয় 'অস্তীস্ত্িয়ের গ্রাহ্য, তাহা 
| আত্মতত্ববিজ্ঞানৈর'অস্তভূ'তি। আবার এই ছুই 
(বিজ্ঞানের বিশেষ কোন ভাগ আলোচনা করি- 
বার নিমিত্ত ইহাদের উপবিভাঁগ কর! যাইতে 
পারে। 

বিশ্ববিজ্ঞানের এক একটা তত্ব এত অসীম 
01ও ছরবগ্রান্ত, যে কেহই তাহার তলম্পর্শ করিতে 

পারে নাই এবং পারিবে যে, [তনুর করা রুরা 
যায় না। যাহার মন বিক্ষেপশূন্য হয়, এবং 'ঘিনি 
মন্ূক্ র্রীভূহ করিয়াঃএকৃ রিরয়ে বিলিন, 

|| করি াখিতে। পারে. বৃত্রিসরূ, সংয 
করিতে প্রারেন, তিনিই: ধীর পর্যবেক্ষণ. ঞ. 

| আলান্াঘার! এতবাড়ি কৃতি 
1 ইহাতে কঠোরতা চাই। এই কঠোরতা লাঘ- 
-]| ]ব া্ধেসা সাধারণের প্ররূচিত ্রসথপাঠ £ দ্বারাই জ্ঞান ৃ 

']গার্জর [করিতে জনে বসেন কিন্ত ভ্রহা জান 

বাবুর 

ডি 

ও বিযোগের নিয়ম-নির্ধারণ, 'সংযোগঃবিযোগ: | 

নর: প্রতিবিহবমাত্র; আর ইহাতে - আপনার: 
পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না।” নিজে নিজে পরীক্ষণ 

। করিয়া না দেখিলে মমুষ্যরচিত গ্রন্থের রমপ্রমাদ। 

দোষেরও নিরাঁকরণ হয়-না_-একই- ভুল বরাবর 

চলিয়া আঙিয়া সকণকৈ '্রাস্ত করিয়া তুলে : : 
 মন্থব্য ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বিশ্ববিজ্ঞীন আলোচনা 

করিতে গিয়া বরমগ্রমাদদোষে দুষিত হয় বলিয়া, 
বিশ্ববিজ্ঞান যে ভ্রান্ত, তাহা নহে। বিশ্ববিষ্তীনের : 
প্রতিবিশ্বমাত্র যে মনুষ্যরচিত বিজ্ঞান, তাহাতে 

'সত্যও থাকিতে পারে মিথ্যাও থাকিতে পারে) 
এই জন্য িজ্তান- গ্রতিবিদ্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর : 
করা যায় নাঁ।- প্রত্যক্ষ প্রমাণ লা পাওয়। পর্যয্ত 

ক্ষোভ নিবারণ হয় না, এই জন্যই বিজ্ঞান প্রতি 

বিশ্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর' না করিয়া. নিজের | 
নি্রের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তাহা 
হইলে হৃদয়ঙঈগম করিতে পারি যে," পরমেশ্বরের 
রচিত বিশ্ব-পুস্তকে কিছুমান ্ান্তি নাই? যাহা 
কিছু ভ্রান্তি/'তাহা আমাদের পড়িবার"ও বুধ 
'বার্রান্তি। * 

পূর্বে ষে ছুইটী বিজ্ঞানের কথা বলা চা ৃ 
তন্মধ্যে রসায়নশান্ত্র জড়তত্ববিজ্ঞানের একটা | 
উপাখাতা। 'প্ারক্িকু জগতে যে সকল || 
সংযোগ বিয়োগ হয়, তত্তাবতের নিগৃঢ় তথ্যান্- ৃ 
সূন্ধান করা রসায়ন জের বিমু্িঠ যে'জকল || 

ভৌতিক, গদার্গ, দুিগৌচার হ্.0ষ্ট সরষের, | 
মূলান্তেষণ করাই এই, রিদ্যার 'বিযয়। *সংয়োপ-|. 

[হইয়া ঘে সকল ভূত উৎপন্ন হইল-তাহাদের-ও. | 
তাহাদের উপাদান স্ক্ল্র পরিমাণ ও পা, | 
নিদ্ধাণরুর9 রফানের-প্রধান.কার্য. সী]! 



রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা । 
হস (রর 4» _স্ম্ সপ্এসমস্স্পা্স সর এ 

রন শারের সহকারী সেই সকল শাস্ত্র, যে সকল 
শাস্ত্রের তাঁপ, তড়িৎ আলোক, নর্বপ্রকার 

আকর্ষণ বিকর্ষণ, জল, বায়ু প্রভৃতির তব সকল 

প্রাপ্তি হওয়া যায়; সেই সকল" শাস্ত্র জানা 

নিতান্ত আবশ্যক । 

প্রকৃত বিজ্ঞান কি? না পুস্তুরু 

| বিজ্ঞান নহে। পরমেশ্বর জগতে যে সকল 

ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে 

যাহা বুঝিতে পারিয়াছে, দে তাহাই লিখিয়ী 
গিয়াছে ; কিন্তু তাঁহাদের কথাতেই বিশ্বীস *না, 

করিয়া পর্য্যবেক্ষণ-পরায়ণ "হুইয়। সেই সকল । 

দেখিতে হইবে, তবে তাহা! ঠিক জাঁনা হইবে; 

অন্তের কথা শুনিয়৷ জানিলেও তেমন আনন্দ হয় 

না। যেমন, যে লবণ আমরা আহার করি, 

| তাহা যেন দেখিতে এক পদার্থ বলিয়াই বোধ 

'| হয়, কিন্তু তাহা ছুই পদার্থের সংযোগে প্রস্বত 
| হয-_এক, ক্লোরীন্ (হরিতন ) নাঁমক উ্রগন্ধ- 

| যুক্ত বায়বীয় পদার্থ, আর সোডিয়ম (সর্জজ ) 
| নামক ধাতবীয় কঠিন পদার্থ, এই উভয়ের 

ংযোগে উপাদেয় সামগ্রী লবণ প্রস্তত ভয়। যে 

আপন স্বাধীন চেষ্টায় পর্য্যবেক্টণ করিয়া ইহা! 

জানিতে পাঁরে, তাহার শ্বেমন আনন্দ হয়, অন্ঠের 

| চষ্চিত বিষয় পড়িয়া আমাদেরঃঠতেমন আনন্দ হয় 
না। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, ত্বকৃ প্রভৃতি বহিরি- 

ক্রিয়ের দ্বারা এই দ্রব্য পরীক্ষা করিতে হইবে? 

আবার অন্ত বস্তর সংযোগে এ বুস্বর কিরূপ 

যোগ বিয়োগ ও কিরূপ গুণ হয়) তাহাঁও 

দেখিতে হইবে। 
পরীক্ষার যত উপায় আছে, তন্বার পরীক্ষা 

কৰিলে তবে তথ্য অবগত হুওয়৷ যায় এবং ক 

২৬৯ 
০০ ওপেনে "পপ সার্ক 

আপনার বলি বোধ হয়। বিলে যে সবই 

করিতে পারি তাহা নহে, তবে মন্তষ্যত্ব প্রকাশ 

করিয়া যতদুষ সাধ্য তাহা! করা উচিত। *এবং 

সেই অঃপনার কার্ধ্য উদ্ধার করিবার জন্বা, 
নিজের সহায়তার জন্ত, অমুক অমুক জ্ঞানী 

ব্যক্কি অমুক অমুক বিষয়ে ফি কি লিখিয়াছেম 
শাহ! জানিলে আপনার কার্যের অনেক সহারতা 

হয়। নিজের কার্ধ্য কৰিবই ; তাহার জন্য 

অন্যান্ জ্ঞানীদের নিকট সহাঁয়ত। লইব--ইহাতে | 

অন্তের ভ্রম দেখিয়াও আপনার কাধ্যেধ সুবিধা 

হয়। আমর! অন্তের নিকট হইতে ছুই রকমে 
উপদেশ লইতে পাবি-_সাক্ষাৎ সম্বন্ধে। আর 

অলাক্ষাৎ সম্বন্ধে; এক, অন্ধের সত্য সংস্করণ 

দেখিয়া শিক্ষা করা যাঁয়) আর এক, অন্তের ভূল 

দেখিয়া জ্ঞানলাভ কৰু যায়--এঁ ব্যক্তির এই 
কার্যে এই ভূল হইয়াছে, অতএব আছি এ পথে 

গিয়া এ ভুল করিব না? 

এই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলতন্ব ঈশ্বর | বিজ্ঞাঁন- 

তত্ব জানিবাঁর লক্ষ্য, এই সকল তত্বপরম্পরা দ্বারা 
মূলতন্ব ঈশ্বরকে জানা । যে ঈশ্বরকে জানে। 

এই সকল তত্ব তাহার পক্ষে নিয়তলে পড়িয়া 
গেল- ধিজ্ঞানতত্ব মূলতত্রের মোপান। যেমন 

-_-এই কাগজ রহিয়াছে. ইহাকে ছি'ড়িয়। দশখও 
করিলাম, তাহার একটাকে আবার বিশখণ্ড 
করিলাম, তাহার একটাকে আবার চল্লিশ খণ্ড 

করিলাম) এইরূপে এত সুশ্মা ভাগ করিলাম 
যে চক্ষে অদৃশ্য ইয়া গেল। ইহার উপন্ন কি 
ভাঁগ হইবে না ?--বরাবর ভাগ হইবে 3 অনন্থ 

কাল ভাগের দিকে চলিল। দেখ, একখণড | 

কাগজ ছিড়িতে ছিঁড়িতে মন অনস্তের দিকে | 
১১ 



২৭০ 

ধাবিত হইল। ঈশ্বরের অনন্ত ইচ্ছা হইতে 
কাগজের উপকরণ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! এক- 
খণ্ড কাগজও অনন্তের চিন্নু ধারণ করিয়াছে। 
আমরা অনন্ত ঈশ্বরকে কাঁগজের কণাঁর মধ্যে 
ধেমন দেখিতে পাইতেছি, অনেক বিদ্বান 

লোকের! মহান্ হুর্য্য চন্দ্রের মধ্যেও হয় তো! 

ঈশ্বরকে তেমন দেখিতে পান না। | 

যেমন এই বড় বাড়ী আছে, এই বাঁড়ীকে 

বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে ইহার প্রতি 

গৃহকে আগে বিশেষ করিয়। জানিতে হয়, 

তেমনি বিশ্ববিজ্ঞানকে বিভক্ত না করিলে সম্যক্ 

জানা যায় না; একবারেই সমস্ত ধারণ করিব 

কি প্রকারে- চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবেঃ মন অব- 

সন্ন হইয়া পড়িবে । এক একটা বিষয় এক এক 
সময়ে লইয়। আলোচনা কর! উচিত। আমরা 
এখন লইলাম কি--পৃথিবীর ভিতরে যে সকল 
ংযোগ বিয়োগ হইতেছে তাহাই লইলাম। 

এই দেওয়াল রহিয়াছে, ইহাকে যদি বিয়োগ 
করা! যায়_রাঁসায়নিক বিয়োগ নহে যদি 
ইহাকে ভগ্ন কর! যায়, চুন, সুরকী, ইট, বাঁলি, 
এই সকল উপাদান পাঁওয়! যায়। কিন্তু চুনকে 

যদি রাসায়নিক বিয়োগ কর, তাহা হইতে ঢইটা 
জিনিস বাহির হইবে--অকৃসিজেন (অন্জাঁন) 
'বায়ুও ধাতবীয় ক্যালসিয়ম (চূর্ণসার); বলিতে 
অ-ধাতবীয় সিলিকন (শিলিক ) পদার্থ ও অঙ্্- 

জান বাষু পাওয়া যাইবে; তেমনি ইটে ও স্থুর- 
কীতে অশ্জান বাঁযু ও লৌহ প্রভৃতি কতকগুলি 

| খনিজ দ্রব্য পাওয়া! যাইবে ; তাই বলিয়া ক্রমশঃই 
যে এ সকল দ্রব্য অধিক পাইতে থাকিব তাহা 
নহে। তিন চার পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে এ 
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সকল প্রস্তত হুইরাছে; যেমন সপ্তাশ্ব সুর্যের সাত 

প্রকার রশ্মি, যাহা সের আগে আগে দৌড়ীয়, 
সেই সাত বর্ণের বিভিন্ন ষিশ্রণে এত প্রকার বর্ণ 
আমরা দেখিতে পাই__কখন গোলাপ ফুলের 

বর্ণ হইত্রেছে, কখন চীঁপাফুলের বর্ণ হইতেছে । 
কিন্তু সাটা রঙের বেশী কোন কিছুতেই নাই। 
এ সাত বর্ণের মধ্যে কতকগুলি বর্ণ একভাবে 

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একপ্রকার বণ হইল ; আর এক 
ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আর এক প্রকাঁর বর্ণ 

'হইল; ইন্থাতেও সাতটা রঙের অতিরিক্ত 
কিছুই নাষ্টি, উহাঁতেও সেই সাতটা রঙের 
অতিরিক্ত কিছুই নাই, সেইরূপ কতকগুলি 
পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে ইট, গ্ুরকী চুন, 
প্রভৃতি 'হইয়াছে। কিন্তু ইহা্িগকে বিয়োগ 
কৰিলে গোটাঁকএক মাত্র বসন্ত পাওয়া যাঁয়, 

যাহাদিগকে আর ভাগ করিতে পারি না, তাহ! 

দিগের নাম মৌলিক পদার্থ বা রূট়িক পদার্থ । 

আবার এ বিয়োজিত বস্তু সকলকে সংযোগ 

করিয়া ইট প্রভৃতি যদি প্রস্তত করিতে পারি, 
তবেই পরীক্ষা একবারে সম্পূর্ণ হইল-_-বিয়োগের 

বেলায় যে প্রর্কীর হইল. সংযোগের বেলায়ও 

ঠিক তাহাই হইল) যেমন দশকে বিভক্ত 
করিলে দশটা এক হইয়া! গেল, আবার এ দশটা! 
এককে যোগ করিলে দশ হইল, তবেই আর 
তাহাতে ভূল রহিল না। এইরূপে একবার 
বিয়োগ করিতে করিতে যাইতে হয়ঃ একবার 

যোগ করিতে করিতে যাঁইতে হয়-_উল্টাপাণ্ট! 

করিয়া দেখিতে হয়৷ 

এইরূপে মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে 
ূ চৌষটি বস্ত পাওয়া! গিয়াছে. যাহাদের মধ্যে নানা- 
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গ্রকার সংযোগে পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু হইয়াছে 
এবং যত কিছু কাধ্য চলিতেছে । এই প্রকাণ্ড 

পৃথিবীকে আনিয়া ফেলিল চৌষটি অক্ষরে 1 
€যর্মন, একটা পুস্তকে কতকগুলি" লাইন থাকে, 

প্রতি লাইনে কতকগুলি কথা থাকেঃ, সেই সব 
কথাতে কতকগুলি অক্ষর থাকে ; নে ক্র, 

একট। বইয়েতে দশলক্ষ অন্র আছে, যদি তাহা 

ইংরাজী পুস্তক হয়, সেই অক্ষর সকল আসিয়া 

মিলিবে ছাঁব্বিশ অক্ষরে ; ঘি তাহ। বাঙ্গীল৷ 

অক্ষরে পুস্তক হয়, অক্ষর সকণ আসিয়া মিলিবে, 

পঞ্চাশে,যেমন এই করটী অক্ষরের মধ্যে বিভিন্নরূপ 
সংযোগ দ্বারা সমস্ত পুস্তক প্রস্তত হইয়াছে, তেমনি 

সমস্ত পৃথিবীকে বিয়োজিত করিলে তড়িৎ, তাঁপ 

আলোক, আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি এবং চৌষট 
ভৌতিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় । 

| যে এইরূপে আপনার অঙ্কুলির গণনার মধ্যে 
সমস্ত পৃথিবীকে আনিয়! ফেলিল, সে মুঠার 
ভিতরে জগতকে আনল এবং তাহার মধ্যে 

বিচিত্রশক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। 
পরমাণুর মধ্যে, ঈশ্বরের সত্তা ও সহায়তা ভিন্ন 
ংযোগ বিষ্বোগ মাধিতে পারে না। ঘড়ির কলে 

দম দিলে, দম দিবার সময় যত পরিমাণ শক্তি 

তাহাতে গচ্ছিত করা! হইয়াছিল, ঘতক্ষণ সেই 
শক্তি থাঁকিল ততক্ষণ ঘড়ি বেশ চলিতে লাগিল 

যেই তাহা! ফুরাইয়া গেল অমনি তাহ! অবর্মণ্য 
হইয়া গেল। ফলতঃ ঘড়ির আমর! স্থগ্িকর্তা 
নহি) পরমেশ্বরের সৃষ্টি বস্তর গুণাগুণ অবগত 

হইয়া এরূপে তাহাদিগকে রচনা! করিলাম যে 
তাহারা কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিতে 

লাগিল, কিন্ত পরমেশ্বর অষ্টা, সুতরাং তাহার 

২৭১ 

অধিষ্ঠানেই প্রতি পরমাণু .কার্ধ্য-তৎপর রহি- 
ফ্মাছে। একটা কাগজ ছি'ড়িয়া ফেলিলাম.) 
তাহাকে ফেলিয়া! দেওয়৷ হইল। সেই কাগজ 
পচিয়া৷ 'অণুতে বিশক্ত হইয়া! গেল; হয় তো 

তাহার পরে সারমাটির সঙ্গে গিয়। তাহা কোন 

গাচ্ছর শাখায় বা ফল প্রবেশ করিল; তাহাকে 

আবার জন্ত খাইল; হয় তো তাহ! আবার ঘন্মা- 

দির সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়! গেল, আবার অন্য 

স্থলে চলিল। কোন পরমাণু এক মুহূর্তও স্থির 

নাই; ক্রমাগত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। 

ইহারা কি নিজে চলিয়! ফিরিয়া বেড়াইতেছে 
ইহার। তো জড় পদার্থ মাত্র। ইহাদের তৎ- 
পরতা ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই।, 
এক ক্ষুদ্র পরমাণুর চেষ্টা হইতে, সেই পরমাণুর 
মধ্যে অধিঠিত পরমেশ্বরের যে কি অসীম চেষ্টা, 

তাহ! উপলব্ধি করি। .স্মস্ত জগৎ এইরূপ অনি- 

মেষ চলিয়া ফিরিয়! বেড়াইতেছে। তাহাদের কি 
নিজের শক্তি আছে ?--তাহা নহে; তাহাদের 

ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহাই তাহাদিগকে 
চালাইতেছে। ঈশ্বরের মহাঁশক্তি সেই সকলের 

মধ্যে বিরাজ করিয়া যাহা! করাইতেছেন, তাহাই 
করিতেছে। পরমেশ্বর যদি সেই সকলে না থাকি- 
তেন, তবে প্র সকল বস্ত নিস্তব্ধ হুইয়! যাইত ) 
ঘড়ি বন্ধ হইলে যেমন হয়, তাহ! অপেক্ষাও নিস্তব্ধ 
হইত-_এমন কি, কিছুই থাকিত.না। এইবূপে 
বিজ্ঞান অতি অল্প আলোচন! করিয়াই ঈশ্বরের 
শক্তি কেমন নিগুড়ভাবে বুঝিতে পারি। তাহার | 
আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট অনুভব করি) 'ঈশ্বরের | 

সঙ্গে মিনিত আছি, তাহা! হইতে কণামাত্র বিচ্ছি্ 
নহি, ইহ! হৃদয়ে কেমন বিনিবিদ্ধ হয়। 
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আর একটি কথা/__রসায়ন জানিতে হইলে ! হইবে, ইহাই হইল হিসাবী কথা; ভাসা কথাতে 
কৌন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ উপাদানের কিকি পরি-: প্রকৃত জ্ঞান হয় না। বিজ্ঞান আলোচনা! করি- 
মাণ দ্বারা প্রস্তত হইয়াছে তাহাঁও জানিতে হইবে। | বাঁর কালে তাহাদের নিয়ম সহিত আলোচনা 
কেবল মাত্র উদজান অন্জান যোগে জল হইল, : করিতে হইবে: তবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আমতা! 

| ইহা স্থল কথা; ইহা অপেক্ষা স্থক্ম কথ! হইবে এই | অন্ুতব কুবিতে পারিব। 

যে, ছুই ভাগ উদজান সহিত্জী একভাগ অগ্লজান ; * ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করাই আমাদের 

মিশ্রিত করিলে জল হয়। এই তিন ভাগ সংযুক্ত | বিজ্ঞানালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্ত। কিন্তু তাই 

হইয়া যে জলের বাশ্পরূপে পরিণত হইবে, সেই | বলিয়া! যাহারা! অতদূর উন্নত হয় সাই, যাহাদিগের 
বাশ্প কেবল ছুইভাগ মাত্র স্থান গ্রহণ করিবে। ; মন পারমার্থিক দিকে ধাবিত হয় নাই, তাহার! 
কিন্তু যদি তাহাদের ওজন করিয়! পরীক্ষা কর! কি রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বারা কোঁন উপকারই 
যায়, দেখিতে পাইব যে, যে ছুইভাগ উদজান আছে | প্রাপ্ত হইবে না? ঈশ্বরের এরূপ ভাব নহে। 
তাহার প্রত্যেক ভাগ উদজানের ওজন যদি এক : তিনি উদারভাঁবে যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই 

কুট হয়, তাহা হইলে ছুই ডাগে ছুই কুঁচ ওজন | দ্রেন; যে তাঁহাকে চায়, তাহাকে আপনাকে 

হইবে ; আর একভাগ যে অগ্জান আছে তাহার | দান করেন; যে এ্রহিক সুখ চায়, তাহাকে প্রহিক 
ওজন যোল কুঁচ হইবে এরং এ ছুই ভাগ উদজান | স্থুখ দেন-ক্রমে সে তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া 
ও একভাগ অক্নজান মিলিত হইয়া ষে বার্প | আবার তাহারই দিকে ফিরিয়া আইসে। সেই- 
হইবে তাহার ওজন আঠার কচ হইবে। যদিও | ক্ষপ রসায়ন দ্বার যে এঁহিক সাহায্য হয় না, 
তিন ভাগ উদজান ও অল্নজানে ছুইভাগ মাত্র বাষ্প | তাহা নহে। ইহার দ্বারা এহিক উপকার বিস্তর 

হইল, কিন্তু তাহাদের এক পরমাণুও নষ্ট হইল | হয়। রসাম্নশাস্তজ্ঞান দ্বারা যে কত শিল্প গ্রস্তত 
না__কারণ উদজান অশ্জান অধিক পরিমাণে | হইতেছে বলা যায় না; রসায়নশান্ত্রের বিলোপ 

ঘনীভূত হইল বটে, কিন্তু ওজনে যে আঠার | হইলে তাহার কিছুই থাকে না। ইহার এক 
কুচ, মেই আঠার কই হইল। পরিমাণ ও | সহজ দৃষ্টান্ত দেখ-__্্্যালোক দ্বারা ছবি তোলা। 
ওজনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে জল প্রস্তৃত | প্রথম কাচকে কলোডিয়ম দ্বার! প্রলেপ দিতে 

করিতে পারিবে না। আবার ইহারা যে সংযুক্ত | হয়, তাহার পরে তাহাকে (কাষ্টকি) “নাইট্রেট 
হয়__-কি নিয়মে সংযুক্ত হয়? শুদ্ধ উদজান ছুই | অব সিলবর” এর জলে ভিজাইয়া লইলে মান্ধুষ 
ভাগ ও একভাগ অন্নজান বিশ দিন একট! পাত্রে | তাহার সম্ম থে দাঁড়াইলে মানুষের ছায়া যেখানে 

রাখিয়া! দাও, কিছুই হইবে না, কিন্ত এক স্ফ,লিঙ্গ | পড়ে সেই স্থান ক্ষয় হয় না, যেখানে ধেখানে 
বিছাৎ লাগাই] দাও, জল হইবে। তবেই নিয়ম | আলো! পড়ে, সেই সেই স্থান ক্ষয় হইয়া যায়-_ | 

এই হইল যে,ছেইভাগ উদজীন ও এক ভাগ অস্্| ইহাতেই মানুষের প্রতিবিস্ব কাঁচে বেশ দীড়া- 
জানে বিশুদ্ধ অবস্থায় তড়িৎ প্রয়োগ করিতে | ইয়া যায়। ৭. এ 



রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা | 

পক 

কাপড় রঞ্জিত করিবার ;:ং ধাতু হইতেও 
প্রস্তুত হয়, বৃক্ষ হইতেও হয়। নীল রঙ্গ বৃক্ষ 
হইতে প্রস্তত হয়, কিন্তু নানা কৌশলে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া বারা তাহা বাহির করিতে হয়। আমী- 

দ্বের এখানে খনি আছে, তাহা হইতেই হীরক 
নীলকান্ত মণি প্রভৃতি পাই, বিলাতে তাহ! পাওয়া 

যায় না! অথচ এ সকল না হইলে শোভা হয় না, 
স্থতরাং বিলাতিবাষীর! কৃত্রিম উপায়ে তাহা! প্রস্তুত 

করে। যদিচ তাহ! স্বাভাবিঝ্হীরকাদির ন্যায় হয় 

না যাহ! ঈশ্বরের নিয়মে হয়, আর তাহা মান্নষের 
নিয়মেও হইতেছে--তবুও অনেকটা ঠিক করিয়া 

উঠিয়াছেঃক্রমে ইহা! অপেক্ষাও ভাল প্রস্তত করিতে 

"পারিবে না তাহা কখনই সম্ভবপর নহে--এই 
ব্যবসায়ের দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে, 
আবার কত লোকের বেশভ্ষাঁর সামগ্রী প্রস্তুত 

হইতেছে । আর এক প্রকার ব্যবসা চলিতেছে-- 
ছাঁচ তোলার ব্যবসা। মনে কর, শী কজটার 
ছ্বীঁচ তুলিবে। যদি তাহার ছাঁচ তুলিতে হয়, 

উহার অর্ধেকের উপর তামার জলের * প্রলেপ 
দিবে, পরে অপর অর্ধেকের উপর প্রলেপ দিবে ) 

সেই ছুই অর্ধেক ছাঁচ সংযুক্ত করিলেই ক্জার 
সম্পূর্ণ ছাচ উঠিল। এই ব্যবসায় প্রক্কতরূপে 
রসায়ন বিদ্যার ফল। মনে কর; কাচের ব্যবসায়। 

পুর্বে আমাদের দেশে কাচের বদলে ন্ষটিক 
ব্যবহার হইত। খনির ভিতরে যেমন অন্যান্য 

সামঞ্জ্রী থাকে, তেমনি কাচের মত্বন স্বচ্ছ প্রস্তর 

অনেক পাওয়া যায়। আর এখনও প্রমাণ 

পাওয়া যায় ষেঃ আমাদের দেশে কাচও ওস্ত 

অন্য পদার্থের সংমিশ্রণে গলিত তাত্র। ইহা কোন 
্বস্তর উপর ঢটালিলেই তাহা! ঘনসংযুক্ত হুইয়। যায়। 

পাপ পপ 

১ 

২৭৩ 

হইত, কিন্ত তাহা অতি অগ্ন পরিমাণে হইত 
এখন বিশ চল্লিশ প্রকারের কাট প্রস্তত হই: 
তেছে; যন্ত্রের দ্বার তাহাকে কাটিয়! 'বিবিধ 
সামন্্রী প্রস্তুত হইতেছে। গিন্টি ব্যবসায় সম্পূর্ণ 

রূপে রাসায়নিক ব্যাপার। ইহ! কম আশ্র্ষ্যের 
বিষয় নহে, যাহারা ভোগবিলাসী তাহাদের পক্ষে 
'সুখকর দ্রব্য ব্যয়েতেও অন্ন, আবার তাহাতেই 

অন্যেরও জীবিক1 হয়। আমাদের দেশে স্বর্ণ 

কারের রসায়নের নিয়ম মাত্র জানে। সোন! 

গাহ্ধাইতে হইবে-_তাপ দিতেছে" গলিতেছে না, 

'একটু সোহাগা দিতেই গলিয়া গেল) “পান” | 
ধরাইবার সময় সোঁর। ও নিশাদল উপযুক্ত ভাগে 
দিলে জোড়া লাগিয়া যায়_অন্য কোন আট। 

দিলে সেরূপ যোগ হইত না। এই সকল রসা- 

য়ন.কথা বরাবর চলিল্লা আসিতেছে তাই তাহারা 

অভ্যাসবশতঃ জানিয় রাখিয়াছে। কিন্তু এখন | 

আর আমাদের দেশে রসায়ন শাস্ত্রের আলোচন। 

নাই, স্থতরাং ইহার আর উন্নতি হইতেছে না; 

পূর্বে রসায়ন বিজ্ঞান যতটুকু বাহির হইয়াছিল 

তাহাই আছে, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষাও কমিয়! 

গিয়াছে বলিতে পারি। 

চিকিৎসাশান্ত্র সন্বন্ধেও রসায়ন দ্বারা কত 

উপকার হইয়াছে । অসভ্যাবস্থা যেন ধাঙগড় 

প্রভৃতি বন হইতে একট! গাছের কতকগুলি 

পাতা খুঁজিয়। লইয়, আসিল, আর একট! গাছের 

শিকড় লইয়। আসিল, ওষধ হুইয়। গেল। কিন্তু 

যেখানে সেই সকল গাছ আছে, সেই স্থানের 

লোকদিগেরই রোগে তাহা! খাটিতে পারে ; দূর- 

বর্তী স্থান হইলে পাতি প্রভৃতি আনিতে আনিতে 

গুকাইয়া গেলে আর তাহাতে কাজ হয় না। 

টিটি 
00000 
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| এই জন্ত রাসায়নিক প্রক্রিরা দ্বার তাহাদের 

| সন্থটা বাহির করিয়া লওয়া গেন। অনেক পাতা 
] খিকড় খাইলে যে উপকার হয়,তাহার দশ ফোটা 
খাইলেই সেই উপকার হয়। *সন্ব দারা, ওষধের 
রাগ হয়, তেজ হয়) এইরূপ বলবান্ ওষধ প্রস্তত 
না! হইলে নিমের পাতা, গুলঞ্চের পাতা প্রভৃতি 

ওঁধধদ্রব্য অনেকটা খাইতে হইত । আরও এই' 

সত্ব প্রস্তত করিবার প্রণালী দ্বারা সার ভাগু লইয়! 
অসার ভাগ পরিত্যাগ করা গেল) তাহাতে 
দূর দূর স্থানে পাঠ।ইবার ন্থধিবঝ! হইল) চিকিৎ- 
সকদের ব্যবস্থা করিবার সু'বধা হইপঃ ঝোগীর' 
ওঁধধ খাইবার সুবিধা হইল; বিক্রষ্নের সুবিধা 

হইল। লৌহ্ঘটিত ওষব প্রস্তত করিতে হইলে 

লৌহের সঙ্গে অশ্লজান বোগ করিয়া লৌহভম্ম 

করা হইল) তখন তাহা উদরে গিয়৷ পরিপাক 

হইর়া ওষধের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহা ন। 
_করিয়! যদি লৌহ গিলিয়। খাওয়া. হয়, তাহাতে 

| রোগের আরো বৃদ্ধি হইবে। এইবূপ আমাদের 

দেশে তামাঁধটিত, লৌহঘটিত, রূপাঘটিতঃ সৌঁনা- 

ঘটত উধধ আছে- অমুক অমুক পদার্থের সঙ্গে 

অমুক অমুক, পদার্থ মিশ্রিত করিরা তাহার সঙ্গে 

অশ্জান মিশ্রিত করিয়। চূর্ণ করিয়। রাখে। 

আমাদের দেশে এইরূপে যতদুর উন্নতি হইবার 
' তাহা হইয়াছিল; তাহার পরে নানা কারণে 

আর বেশী চর্চা হয় নাই, উন্নতি হয় নাই। 

ইংরাজদিগের কতরকম লৌহ্থটিত ওবধ আছে, 

-হীরাকস ঝ| গন্ধকায়িত লৌহ) সল্ফেট অব 

আয়রণ আছে, (লৌহভন্ম বা জারিত লৌহ) অকৃ- 

মাইড অব আয়রণ আছে, (লিদ্কায়িত লৌহ) 

মমীরণ । 

টারট্েটে অব আয়রণ আছে, আরো কত রকম 

আছে; এক লৌহকে নানাপ্রকার রূপান্তরিত 

করিয়াছে--এক এক রূপে এক এক রকম গুণ। 

দেখ, রসায়ন শধন্ত্রের দ্বার চিকিৎস। শাস্ত্রের 'কত 

উপকার হইয়াছে | 

, এই ব্রসায়ন শান্রকে জানিতে হইলে 
সঙ্গে যে যে শানপ্ধের যোগাযোগ আছে, 

আগে জানিতে হইবে । তাহা না হইলে রসা- 

মন শাস্ত্রের মধ্যে তাহাদের কোন কথা পড়িলে 

তখন হাতড়াইতে হইবে। যেমন, তাপ আগুন 
হইতেও পাওয়া যায়, সূর্য হইতেও পাওয়া যায় 
_-উহাদের সম্বন্ধে বিস্তর কথা আছে; কোন্ 
বস্ততে কি পরিমাণ তাপ দিলে কঠিন বস্ত তরল 

হয়ঃ তরল বস্তু বায়ু হয়ঃ বায়ু আবার কত তাপে 

কত প্রস্থত হয়; আবার সেই তাপ কত হরণ 

ইহার 
তাহ। 

করিলে বস্তর কত সক্ষোচ হয়, বায়বীয় পদার্থ 

তরল হয়, তরল পদার্থ কঠিন হয়; কি পরিমাণ 
তাপ দিলে জলে বিকর্ষণ হইয়া জল বাধু হইয়া 
আকাশে প্রস্যত হয়, কি পরিমাণ তাপ প্রত্যাহার 

করিলে তাহারা আকৃষ্ট ও সংকুচিত হইয়া জল 

হর, তাহা হইতে আবার কত তাপ হরণ করিলে 
সেই জল কঠিন হই! তুষাঁর হয়, এই সকল 
আশ্চর্য্য বিষয় পূর্বে জানা উচিত। দেখ এক 

তড়িতের দ্বার৷ বিছ্যৎ পাত হইতেছে, আবার 
তারে সংবাদ বাইতেছে, কত দূর হইতে কত 
দুরে কত শীঘ্র অগ্জান ও উদজান মিলিয়া৷ জল 
হইতেছে । আমাদের শরীরে তড়িৎ আছে 

বলিয়৷ কথ! কহিতে পারিতেছি; তড়িৎ আছে 
বলিয়া শুনিতে পাইতেছি। দেই তড়িৎ কখন: 
গুপ্তভাবে শরীরে আছে,. কখন প্রকাশ্বভাবে, সাইট্রেট অব আমরণ আছে, (দ্রাক্ষায়িত লৌহ) 

ন্৬ 



রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা । | ২০৫ 
এসএম. ৫৫০৬০ .. 

বি্যুৎ হইতেছে । আবার আকর্ষণ বিকর্ষণের 
বিষয় জানিতে হইবে । একটা গোল! ছাড়িয়া 

দিলাম, টেবিলের উপর পড়িল, আবার উপর 

দ্রিকে যাইবে) প্রথম হইল আঁকর্ষণ, দ্বিতীয় 

হইল বিকর্ষণ। এই ছুই ক্রিয়া কিশেষরপে 
আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। আক্র্ষণ ৷ 

বুঝিলে রাঁসাক়্নিক প্রক্রিয়৷ বুঝা! যাঁর না। আক- 
বণ বিবিধ প্রকার_বোগাকর্ষণ. মাধ্যাকর্ষণ, 

কৈশিকাঁকর্ষণ রাসায়নিক আকর্ষণ, চুন্বকাকর্ষণ, 
তড়িদাকর্ষণ) ইহার বিপরীত বিকর্ষণ। আঁক-* 

্ণে সংঘট্রন হয়, বিকর্ষণে বিঘট্রন হয়। 

জল এক শ্রেণীর পদার্থ। তরল পদার্থের 

নিদর্শন হইতেছে জল। কঠিন পদার্থ তাহা, 
যাহার পরমাণু সকলকে শীপ্ব সরান যায় না। 

তরল পদার্থ ঢালা যায়; আন্গুল তাহার ভিতরে 

বসিয়৷ যায় অর্থাৎ আঙ্কুল যত স্থার্ন গ্রহণ করে, 

সি সিট নিজ আত 

তথাকাঁর পরমাণু সকল সরি গিয়া অন্তাত্র তত- 
স্থান গ্রহণ.করে আবার আঙ্গুল টানিরা লইলে গর্ত 
পূর্ণ হইর! মায়। বায়বীয় পদার্থ সকল ভূমি হইতে 
উদ্ধে গমন করে। হাল্ক! সুঙ্গা বাধুবৎ পদার্থের 

মধ্যে আকর্ষণ অপেক্ষ! বিকর্ষণ বলবান্; তাহাদের 

পরমাণু সকল যতক্ষণ বায়বীয় ভাবে থাকে, তত- 

ক্ষণ পরস্পর হইতে দুরেই যাইতে চায়। রসায়ন- 

বিজ্ঞান? জানিবার পৃর্ধে জলজাতীয় য্ত পদার্থ, 

বায়ুজাতীত্ব যত পদার্থ, সকলেরই বিষয় জানিতে 

হইবে--তৈল জল জাতীয় পদার্থ, পারদ জল- 
জাতীয় পদার্থ । বায়ুর বিষয় জানিতে হইলে 

কেবল সামান্য বাযুর বিষয় জানিলে হইবে না) 
অন্নজান একরকম বায়ু) উদজানও একরকম বাস | 
--আবাঁর এই সকল বাধু যে কেনল মুক্ত ভাবে 

আছে তীহা নহে-[ুইহাতা। স্তর মধ্যে আবদ্ধ অব- 
স্থায়ও আছে। ৰ 

' আমার কাশ্মীর যাত্রা । 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

ক্রমে বাকীপুর, দানাপুর প্রভৃতি ষ্টেসণশুলি 
একে একে অতিক্রম করিয়া 'ঝণ্ ঝণ্ ঝণাৎ 

গুম্ গুম ঝণাৎ ইত্যাকার বিকট শব ও ঘন 
ঘন উচ্চ বংশীধ্বনীর সহিত টেণ সুবর্ণরেখা 

(শোন) নদের প্রক্ডি সেতুর উপর দিয়! 
ছুটিতে লাগিল । দেখিঙ্লাম সেতুটী দ্বিতল, 
উপর দিয়া টেণ ওঁ নিয় দিয়া মন্ধুষ্যগণ যাতা- 

মাত করিতেছে । ধন্য মানবের অসীম বুদ্ধি 1! 
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৪৭২৬ ফিট, বিস্তৃত সেতুটী কেবল মান্র ২৮টা 
জল প্রোথিত স্তস্ভতের উপর দণ্ডায়মান ! ১৮৬২ 

্ীষ্টান্ে ২২শে ডিসেম্বর তারিখে' 'রেলওয়ে 
কোম্পানীর সর্দমেত ৪৪ ৩৩ ৩২৪ টাক! 

ব্যয়ে এই বিশাল শোন সেতু নির্মিত হইয়া 
ইঞ্জিনিয়ার বয়লী (3০71৫) সাহেবেরই অঙস্গা- 
ধারণ স্থাপত্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। 

যাহারা ৬জগন্না'থ দেবের মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া 
| দেবশিল্পী বিশ্বকর্মীর শিল্পবিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা! 

.করিয়৷ থাকেন, তাহারা একবার ইংরাজ শিল্পী 
বয়লী সাহেবের এই কীন্ডি ভ-সেতু দেখিলে 

| তাহাকেও প্রশখসা না করিয়া থাকিতে পাৰি- 

বেন না সেতুর উপর দিয়া নদি পার 

| হইতে হইলে, গ্রত্যেক ব্যক্তিকে শুন -শ্বরূপ 
বর্ষাকালে ছুইটা ও গ্রীষ্ম কালে একটা করিয়া 
পয়সা দিতে হয়। 

এই শোন বা স্বর্ণ রেখার আর একটা নাম 

হিরণ্যবহ1। প্র'চীন গ্রীকৃদিগের নিকট ইহ! 
এঁ নামেতেই ভারতমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর নদী 
বলিয়া পরিচিত. ছিল। মহারাজ চন্ত্রগুপ্ডের 

ঈভাঁনীন প্রসিদ্ধ গ্রীকৃদূত মহামতি মেগন্থিনিস্, 
বলিয়া! গিয়াছেন, তাহার সময়ে হিরণ্যবহা মগধ 

রাজধানী পাটলীপুত্র (বর্তমান পাটনা ) নগরের 

'| পদধোৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল। কিন্তু এখন 

কালের তাড়নায় হিরণ্যবহা পাটন! মহর হইতে 
প্রায় ২* মাইল সরিয়! পড়িয়াছে। (১) 

বহুকাল হইতেই এদেশে এরূপ প্রবাদ 
.গ্রটলিত আছে যে, একদা! শোন নদের সহিত 

(১) 13৩, &70976 1006 8৪ 435600১9 ৮ 
10. ছি 89054676055 00 4১17190, 0, 

০ পপি চর ০ শন তা সস আস পপ পল পপ সস সপ পা পা চপ 

গমীরণ । 
আসো আজ সপ 

নর্দা নদীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। 
কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় এই শুভ পরিণয় কার্ষ্যে 
সম্পন্ন হয় নাই। কথিত আছে, এই বিবাহের 

দিন পর্য্যস্তও হইলে কন্তা নর্শদ! একদিন প্রিয় 

সহচরী ঝোল! নায়ী সতরোতস্থিনীকে ভাবি পতি 

শোনের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন৷ একে ঝোলা 
তখন পূর্ণ যৌবনা তাহাতে আবার অনুঢা। 
স্থতরাঁং তিনি শোনকে দেখিবা মাত্র ম্মরশরে 

প্রপীড়িত হইয়া একেবারে আত্মহারা, হইয়া 

'পড়িউলন। গথা শোনও ঝোলার রূপলাবণ্যে 

বিমুগ্ধ হইয়। নর্দনার পরিবর্তে ঝোলাকেই বিবাহ 

করিয়া বসিলেন। অতঃপর এই মর্মান্তিক 

সংবাদ নর্ধার কর্ণগোঁচর হইলে, তিনি ছার্দ- 

মনীয় ক্রোধাবেশে শোন ও ঝোলা হুইন্বনকেই 

ছুই পদাঘাতে দুরে নিক্ষেপ করিলেন ও তদবধি 
চিরকুমারী থাকিয়া! কালযাপন করিতেছেন । 

সেতুর উপর দিয়া যাইতে যাইতে একবার 
গাড়ীর বাতায়ন দিয়া দেখিলাম এখন আর 

সুবণরেখার তাদৃশ প্রথর আ্োত নাই । বৈশাখ 

মাসের প্রচ্ড তপনতাপে এখন শ্োতস্বতী 

তোয়াভাবে উভয়তীরবর্তী বিপুল বালুকাময় 
সৈকততৃমীর অন্তর্গত আপনার অতি মক্কী 
শোতবত্মের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে ধীরে দীরে 

প্রবাহিত হইতেছে । কোথাও ধীবরগণ আ্োতের 

মুখে জাল পাতিয়া চণামৎস্যের বংশলোপের 

চেষ্টায় দ্নাাইয়া আছে, কোথাও কৃষকের! তৃষ্ণার্ত 
গো মহিষা্ি পশুদিগকে জলপাঁন করাইতেছে, 

এবং কোথাও বা বকধর্মরাজ কুঞ্চিত গ্রীবায় 

পুলিন প্রান্তে মৎদ্যধ্যানে বসিয়া আছেন ও 

মধ্যে মধ্যে আঁচমনছলে নদীসলিলে চঞ্চু প্রবিষ্ট, 
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আমার কাশ্মীর যাত্রা । চি 

করাইয় কু ক্র মতস্তকুলকে উদরসাৎ করিতে- | বিদায় লইয়া ক্রমশঃ উত্তর * পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ: রঃ 
ছেন। কিন্তু এখন গ্রীষ্মের প্রভাবে লুস্ষ স্বর্ণ- | করিতে চলিলাম। অতঃপর আমরা যতই; জ্ন্র ূ 

| রেখ! প্রায় যে স্বর্ণ রেখা নদ লোকে অনায়াসে । হইতে লাগিলাম, ততই প্রকৃতি সতীর মুখ] 
পদব্রজেই পারাপার হইতেছে, সেই স্ুবর্ণরেখা, | কান্তিরও একটু একটু করিয়! বৈলক্ষণ্য দেখিতে! ্ 

গুনিলাম বর্ষাকালে নৌক1 করিয়াও পাঁর হইতে | লাগিলাম এখন আর রেলপথের ছই পারে সেই | 

সহজে রেহু অগ্রসর হয় না। তখন ত্তম্বিনীর | তরঙ্গায়িত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, সেই অত্যুক্নত তাল 
বিশাল স্ফীত ফেনিল বক্ষ স্থানে স্থানে কখন ( বৃক্ষ শ্রেণী সেই স্থবিস্তুত আমর কানন প্রভৃতি 
কখনও ২ ৩ মাইল পর্যন্তও বিস্তৃত হইয়া থাকে । বিহার' দেশীয় দৃশ্যাবলী প্রায়ই দৃষ্টি গোচর | 

দেখিতে দেখিতে আমরা ক্থবর্ণ রেখার,পর- ! হয় না। এখন উহাদের পরিবর্তে শৈল প্রধান 
পারে কৈলোর ঠ্রেষণে আসিয়া! উপস্তিত হইলাম? ! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অভিনব পার্ধত্য শোভাই 
। কৈলোরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। সেই | কেবল উত্তরোত্তর আমাদের নয়ন পথের পথিক 

| জন্য এখানে নানাঁদেশ. বিশেষতঃ আমাদের ; হইতে চলিল। 
ম্যালেরিয়া» প্রগীড়িত বাঙ্গালা হইতে অনেক | আরা-_কৈলোরের পর আরা ষ্ট্ষেণ_কলি- | 
৷ রোগশীর্ণ জরাজীর্ণ ব্যক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের | কাঁতা হইতে ৩৬৮ মাইল দুরে অবস্থিত। আরা! ] 

অনয (99166) আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন। | একটা অতি প্রাচীন হিন্দ নর্গর । পাণগবদিগের | 

| এত এখানে ছু একটা অর্থবান বাঙ্গালী বাবু- | সময় ইহা অঙ্গ রাজোর অন্তর্গত “একচক্রা? নগরী | 
কেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। তাহারা এখানে ; নামে খ্যাত ছিল। মহাতারত হইতে অবগত ] 
(সখ করিয়া আদেন। জিজ্ঞাসা করিলে, ইহারা | হওয়া যায় এ সময়ে এখানকার অবস্থ। তাঁদৃশ ৃ 

প্রায়ই "শরীর খারাপের” দোহাই দিয়! বসেন, ! ভাল ছিল না। তখন একচক্রার ভীষণ রাঁক্ষস- || 
'কিন্তু ছুবেলা বোতল বোতল “ওন্ডস্কচ হুইস্কি” ও | দ্িগের উৎপাঁতে লোকেরা! বড়ই উত্যক্ত হইত । || 
রাশি রাঁশি “ফাউল, ক্যারি»*্মটন চপ” প্রভৃতি কথিত আছে, জতুগৃহ দাহের পর, পাণুবগণ |! 

যৌড়শৌপচারে উদর দেবের সেবা করিতে | জননী কুস্তীদেবীর সহিত ব্রাঙ্গণের বেশে এই ঃ 

কোনও ক্রমেই ক্রটা করেন না। যাহা হউক ; একচক্রা নগরীতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে |! 
এইরূপে দিনদিন একটানা নবলোতের সঙ্গে সঙ্গে | হিড়িস্বান্থুর নামে এক অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষস |; 
এখানেও পাপ তরঙ্গমালা যে প্রকার ক্রমশ:ই | কর্তৃক আক্রাস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যমপার্ব নাঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে কৈলোরের স্বাস্থা- ; ভীমসেন সেই ছুরি বরাক্ষসের সহিত ঘোরতর |. 
শ্রঁদ স্থান বলিয়৷ এখনও যে শুনামটুকু আছে, ; সংগ্রাম. করিয়! বহকষ্টে হিড়িতবাহরের প্রান || 
তাহাও শীঘ্রই লোপ পাইবে সন্দেহ নাই. | সংহার করিয়া তাহীর হিড়িত্বী বা হিড়িস্বা নামী ্  
. ক্ষণকাল পরেই ট্টেষণ হইতে টেপ ছাড়িয়া । তন্মীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে রসিক 1 
দিল এইবার, আমরা বিহার প্রদেশের নিকট ০৬- রাক্ষবীর' 8৮৯৯৭ রর 

৯১২ 

বগা গাজা জেতা রাজার ্ রি 



হত 

3]. গাগুবেরা একচক্রা নগরীতে গিয়া তথাকার 
] এক দরিদ্র প্রাঙ্গণের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া 
| ভিক্ষা'বৃত্তি ঘার! জীবিক1 নির্ববাহ করিতে লাগি- 
| লেন। এই সময়ে নগরের গ্রাস্তদেশে বকান্থুর 
| নামে আর একটা নিষ্ঠুর, নরমাংসাশি রাক্ষম 
বাস করিত। তাঁহার উৎপীড়নে অবশেষে এক 

| চক্তার অধিবাসীদিগকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত" 
এক অতীব লোমহ্র্ধকর রাক্ষসিক সমরধর্শে 
আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এ নিয়মানুদারে 
তাহারা তাহার আহারের নিমিত্ত আপনাদেরই 
মধ্য হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্কালে পর্যায়ক্রমে 
(এক এক জনকে তাহার নিকট প্রেরণ করিত 

। এবং দুরাত্বাও তখন সেই অনায়াসলন্ধ প্রচুর 

| নররক্ত মাংসে পরিতৃপ্ত হইয়া অনর্থক লোকক্ষয় 
[চেষ্টা হইতে বিরত থাকিত। এইরূপে কিয় 

| কাল অতীত হইলে অবশেষে পাণডবদিগের 
| আশ্রয়দাত। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণেরই সময় আসিল। 
ব্রাহ্মণের, ছুরদৃষ্ নিবন্ধন তাহার 'প্রিয়তম কনিষ্ঠ 
'গুতরেরই নামে কঠিণী পতিত হইল। তখন 

ব্রাহ্মণের রোদনে মধাম পাওব দয়াদ্রচিত্ত ভীম 
| সেনের হৃদয়তত্ী বাজিয়৷ উঠিল। তিনি জননী 
| ও জ্যেষ্ঠ মহোদরের নিকট বিদায় লইয়া বকা- 
|.সুরের বিরুদ্ধে গমন করিলেন! কথিত আছে 
যাইতে যাইতে মহাবলী ভীমসেন এক, প্রকাণ্ড 

| বনম্পতিকে সমূলে. উৎপাটিত করিয়া লইয়া 

. | ছিলেন শরবং তাহারই আঘাতে রাক্ষদকে বিনাশ 
করি তাহার মৃতদেহ .নগর পথ্যন্ত টানিয়া 
ঃ নাগরিক দিগকে বকান্সুরের আশ হইতে বিষুক্ত 

নী ও ০০১ ছা ৫ ] ০৮ ৃ 

রেপ 

অমীরণ |. 

মানসে বিবিধ ভয়ও প্রলোভন. দেখাইডে থাকে), 

পক্ষে কেবল একজন মাত্র শিখ সৈন্য গুরুতর]. 

_ বর্তমান আরানগরের মধ্যে “আরা হাউস, 
বা আপাগৃহই একমাত্র ধীতিহাসিক, ঘটনাপূর্ণ 
দরষটবয স্থাঁন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্ধে সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় ইঞ্জিনিয়ার বয়লী. ম্যাজিটটেট ওয়েব 
প্রভৃতি অ্রন্থ প্রধান প্রধান ইংরাজগণ, ৫, জন 
মার শিখ সৈন্যকে সহাঁয় করিয়া এখানে আসিয়া 

আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সংবাদ তরানিস্তন 
রোটাঁস ছূর্গের অধিপতি উমার সিংহের বিদ্রোহী 

ভ্রাতা কুমার সিংহের. কর্ণগোঁচর হইলে, তিনি | 

তচিরৈ প্রায় ৩,০০০ লোক লইয়া. আরা গৃহ 
আক্রমণ করেন। কিন্তু আক্রমণ কারীরা, 
প্রায় সকলেই সমর বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ- 
ূ্খরুষকবৃন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থ ও. | 
লুটের প্রলোভনে এবং কুমারসিংহের ন্যায় | 

উচ্চাভিলাসী ব্যক্তিদিগের প্ররোচনায় পড়িয়া ৃ 
লাঙ্গল ছাড়িয়া জীবনের মধ্যে এই প্রথম, ৰ 

বন্দুক ধরিতে বাধ্য হইয়া ছিল। সুতরাং || 
মুষ্টিমেয় শিখ বীরদিগের আলৌকিক সাহস ও ূ  

বিচিত্র রণ কৌশলে তাহারা কোন প্রকারেই |! 
আরাগৃহের মধ্যে. প্রবেশ করিতে .পারে নাই। ূ 

তখন বিদ্রোহীগণ প্রায় সপ্াহাবধি আরাগুহ |! 

অবরোধ করিয়া রাখে এবং .ইংরাজদের একমাত্র | 
অবলম্বন উল্লিথিত শিখ বীরগণকে হস্তগত করিবার. | 

কিন্তু কিছুতেই তাহাদের অভিষ্ট. সিদ্ধ হয় নাই 

পরিশেষে দানাপুর সেনানিবেশ হইতে সেন্নাপতি, ]. 
আয়ার সাহেব সসৈন্যে আসিয়া এই অুর্রোধ, 

ক্রি কষুত্র বীর মণ্ডলীর উদ্ধার সাধন ক্রেনু। কেহ. 

কেহ বলেন আরাগৃের অবরোধ কালে ইতরাজ 

শপ ও উজ ৪ 

শত 



হিসি 

ৃঁ , 

] রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্তিন্ন অন্য 
| কোনও প্রকার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু 
ৃ আর্াগৃছের সন্নিকটস্থ ময়দানে কালেক্টার সাহে- 

[বের আদালতের সম্মখেই একটা ক্ষুদ্র সতত দৃষ্ 
ইয়।' এই স্তস্তগাত্রে খোদ্িত বর্ণনা পাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, বিদ্রোহীদের হস্ত এখান 
কাঁর অনেক ইংরাজকেই প্রাণ হারাইতে হইয়া- 

| ছিল। স্তস্তগাত্রে নিয় লিখিত রূপ খোদিত 
আছে। ৮, 

]. ' 4880160 0০ 01০ 10612001501 (170 101)৬ 

] 16177800016 080075 200000-0170078 

| 870 1062) 01 ঢ. 1,857 75010986 

| 0 011 11) 800101) 078 9811920 

ৰ 019676৫ 01) 16 2310 &1)৮] 1858. 70075 
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| 119 67৩ 16105100801 099 3০16 

| 8৮101), 0০গ, নু), &৪07 3 সত, ৪৮ 

] মা৩৮৮ 0৪ 1)00167, 

]&. 0. [)9, 22170) ৭৪ 8201001) আঁ সং? 

| আরা গৃহটী দ্বিতল মধ্যবিৎ অট্টালিকা মাত্র। 

| পূর্বে এখানে কোম্পানীর যত মালামাল থাঁকিত। 

[.বর্তমানকালে ইহা! স্থানীয় মাজিষ্টার সাহেবের 

| বিনান্থমতিতে কাহারও দেখিতে যাইবার ক্ষমতা 
|] নাই। 

||  আরাগৃহের সন্নিকটেই ডোমরাওন মহারাজের 
] হন্দর উদ্যান মধ্যস্থিত একটা অক্টালিকা আছে। 
ৰ খানে বড় বড় সাহেব ও ধনাটঢ্ প্যক্তিরা মধ্যে 

]. মধ্যে আসিয়া বিনা ব্যন়ে বাঁস করিয়া থাকেন। 

| আরাগৃহ ব্যতিত এখানকার বিচারালয়, 
কল, 'কাঁরাগার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বিষয়। 

]. রি * আঁরার ইন্দারা বা পটে জল দীর্ঘকাল 

13 ৬018: 6০10) 

ছা ্ রর ঞ 

পারাপার পাপা পাপা 

৪: 588৬০ ৮ ত তত লি জাতি নতি শত শা 

আমার কাশ্মীর যাত্রা। 

ধরিয়া পান করিলে প্রায়ই পাথুরী রোগ হইতে 
দেখা যায় ডাক্তার মহাশয়ের! এ* কথা বলিয়া, 
থাকেন। ধোধ হয়, এইজন্য এখানকার মিউর্মি- | 

সিপালিটা, বহু অর্থব্যয়ে এখন সুবর্ণরেখা হইতে 

জল আনাইয়া কলিকাতার. ন্যায় এখানেও! 
রাস্তায় রাস্তায় জল যোগাইতেছেন। আরা-; 
'বাসীদের ইহাতে নির্মল পানীয় জলের অভাব ্  

মোচন* হইয়াছে বটে; কিন্ত তাহাদিগুকে অল-. 

করের দায়ে বিশেষ উত্তাক্ত হইতে হইয়াছে | 
আরার জল বায়ু অতাত্তম ন। হইলেও 

নিতান্ত মন্দ নহে। আরা সাহাবাদ বিভাগের 

অন্তর্গত প্রধান নগর এবং সরকারী দাওয়ানী | 

কার্ধ্স্থল (9৮11 809109)। এ প্রদেশের 

অধিকাংশ অধিবাদীই. অতি দরিদ্র ও মূর্খ। 
আরা ডোমরাওন * মহারাজের জমীদারীর 

অন্তভূ্তি। আরার অন্য নাম ভোজপুর । 

আরাঁর পর-কয়েকটা ক্ষত ক্ষুদ্র ট্টেষণ অতি- 
ক্রম করিয়া ট্রেণ ডোমরাওন ষ্রেষণে আলিয়া 
দীড়াইল। ডোমরাওন কলিকাতা হইতে ৪০১. 

মাইল। . ডোমরাওনের মহারাজ হিন্দু। গুনি- 
লাম ইনি প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীপতি মহারাজাধিরাজ | 

বিজ্রমাদিত্যেরই বংশধর । বর্তমান মহারাঁজ | 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়! রাজ)টা এখন ইংরাজ, 
শাসনাধীনে রহিয়াছে। এই নাবালক মহাঁ-: 

রাজের পিতা ইংরাজ রাজের পরম হিতৈষী | 
সুহৃদ ৰলিয়া-পরিচিত ছিলেন। তিনি সিপাহী- ্  

বিদ্রোহ কালে ইং রাজদিগের যথাসাধ্য সাহায্য: ] 
করিতে ক্রটা করেন নাই। রা মা 

ডোমরাওনে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া] 
ট্রে আবার প্হাপ্ শবে ছটোতে আরম্ভ] 
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|] [রিল আমরাও তখন  নানারূপ খোসগল্স | 
করিতে লাগিলাম।' এদিকে ট্রেণ্ আমাদের 
'আ্জাতস]রে বকলারে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
((ড়োমুরাওন ও বকসারে কেবুলমান্র ১2 মাইল 
প্লারধান। মোগলদিগের সময় হইতেই আমর! 

] ইন্গাকে এই প্রকার নগরের বেশে দেখিয়া 
নর সাদিতেছি ॥ 

| বাদ আছে, ভ্রেতাযুগে এই বক্সারে মহ 
| বি্বাসিবের তপোবন ছিল। এই স্থানেই 
| নিশাচরগণ কর্তৃক মহর্ষি তপোবিদ্ধ নিবারণ: 

| করিবার জন্য শ্রীরামচন্ত্র অনুজ লক্মণের সহিত 
মামিয়া তাড়ক1 রাক্ষপীর শ্রাণবধ .করেন। 

| বকসারে তাড়ক বাক্ষদীর সেই বধ্যতূমী অদ্যাপি 
ৃ 'আাড়কানালা নামে খ্যাত থাকিয়! পর্যটকের 

| মনে ত্রেতাযুগের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। 

| বকদারের হর্গ অতি দৃঢ় বলিয়। প্রসিদ্ধ। 
ৰ এখানে ইংরাজ 'মুসলমানে অনেকগুলি 

। যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । নবাব মীরকাশেম উদয় 
নলাবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, অযোধ্যার নবাব 

| ] স্ুজাউন্দৌলার সহায়তায়.নিজ ভাগ্য আর এক- 
|| বার. পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার জন্য, ১৭৬৪ 

| খুঠাে বকসারের দুর্গে আসিয়া পুনর্বার ইংরা্ 
[| বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হন কিন্তু এবারেও যুদ্ধে 
0 গর ভ.হইগন পলায়ণ করিলে, ইংরাজরাজ 

ছা যোগ্য নবাবের. হস্ত, হইতে,যুদ্ধের ক্ষতি 

| | স্বরূপ, এলাহীবাদ গ্রহণ করেন।  . 
বাঁ. রজনীতে ট্রেণ দিলদার নগরে আপিয়া 
[পাল দিলদার নগর কলিকাতা, হইতে 

রর... ্্ 2১:৪৭ নিজ আত্মাকে সি, করিয়া 

দ০০ ঘন ০৭ পি ঠাকুর মবিদিনে এ ভর দ। নীারত পটে এত দত পর পাতা লাকী: তত ঠা বিপনন রনির টো: ৪ গালি ধু সি ভ্লিত লা এঞকিবতে'. প 

ভারতীয় গন্ধ দ্রবোর প্রধান জন্মস্থান গাজীপুর ৃ 
নগরে যাইবার জন্য এখান হইতে টেরিয়া ঘাট: 
পর্য্যন্ত একটা শাখা রেল পথ গিয়াছে। 

. মহাভারতেব্র খিল. হরিবংশপর্ক হুইতে অবগত 
হওয়া যায় যে, পুরাকালে ত্রষ্যারণ নামে এক 

প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রবংশীয় নরপতি ছিলেন । 

তাহার সত্যত্রত নামে এক অতি বলবান কিন্ত 
নির্ব,দ্ধি ও. নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ পুত্র জন্মে। 

একদা সত্যন্্ত স্বভাব সুলভ ইন্দ্রিয় পরায়ণুতা 

নিবন্ধন জট্টনক পুরবাসীর কন্যাকে পরিণয় 

কালে সপ্তপুদী গমনের পূর্বেই হরণ করিয়া 
আনিয়া আপনার ভার্ধ্যা করেন। ইহাতে: 
মহারাজ ত্রধ্যারুণ অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়া! পুত্রকে 
দ্বাদশবৎসর : বনবাঁস দেন। মহর্ষি বশিষ্টদেব, 
সেই সময় রাঁজ সভায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্ত 

তিনি মহারাজকে নিবারণ করিলেন না। কারণ 
তিনি ভাবিয়াছিলেন সত্যত্রতের কিছুকাল 
পাঁপের প্রায়শ্চিত হওয়াই আবশ্যক । ফলতঃ 

"যখন তিনি ্প্তপদী গমনের পূর্বেই কন্যাকে 
হরণ করিয়াছেন, তখন পরকন্যাপহারী ভিন্ন 
তাহাকে কখনই পরদারাপহাঁরী বলা যাইতে, 

পারে না। অতএব দ্বাদশ বর্ষব্যাপী বনবার 
ক্লেশ সখ্য করিলেই তাহার পাপের সম্যক্ 
প্রায়শ্চিত হইবে এবং তৎপরে তাহাকে আনা-' 

ইয়! তাহার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করাইবেন।: 

কিন্তু সত্যত্রতূ. মহর্ষির মনোগত ভাব বুঝিতে : 

না পারিয়া তাহার উপর জাতক্রোধ হইয়া! উঠ্ঠি 
লেন ও বশিষ্ঠের চিরশক্র বাজর্ধি বিশ্বামিত্রের 
শরণাপন্ন হইরেন। ইহার পর তিনি, আরও ] 
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| আমার কাশ্মীর র যাত্রা । * 

| ছিলেন। পিতার আদেলে দ্বাদপবর্য বনে ! 
| অবস্থান কালে-একদা সত্যব্রত মাংসের অভাবে 

৩৩০ ফিট প্রশস্ত এবং ইহার তবাদেশ ২৯ ফিট ূ  

নিয় পর্য্যস্ত গভীর ও বিপুল বাঁলুরা| রাশিতে পরি: | 
| রশিষ্ঠদেবেরই : এক কা মহুগ্ধা- পরংস্থিনী ধেনগুর | পুর্ণ । বর্ষাকনলে ইহার জলময় বক্ষ প্রায় ৩%.ফিট | 
| গরাপরধ করিয়া! সেই অসংস্কত মাসে নিজ উদর- পর্যযস্তও,স্ফীত হইয়া! থাকে 1 (১) ...+ | 
পুর্থি করেন। অুতরাং এক্ষণে, উক্ত ত্রিবিধ 

শন্কু-বাঁ পাঁপ কর্মের অনুষ্ঠান করায় 'শিষ্ঠদৌৰ 

তাহাকে ত্রিশ, নামে অভিহিত করি বগ 
লাভ হুইতে বঞ্চিত করেন। এই মকল বিষয়, 

| পরে রিশ্বামিত্র অবগত * হইয়া আপনারই 
তপম্যাজ্জিত পুণা.ফলে তাহাকে সশরীরে নর্থ 

] প্রেরণ করিলেন। বিস্ত ত্রিশস্কু পাকশাসন ইন্দ্র 

| কর্তৃক স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়৷ স্বর্গ ও পৃথিবীর 
মধ্যদেশে শুন্য পথে. উর্দপদ ও অধোমুখ হইয়া 
রহিলেন। তাহারই মুখ নিঃসৃত. লালা ও শোণ্তি 
এই কর্মনাশা নদীতে পতিত হওয়ায় পুরাঁণমতে 

উক্ত নদীর জল স্পর্শে মানবের সকল পুণ্য 
| রুর্দের ফল বিনষ্ট হয়। এই কারণে উত্ত 

| নদীটি পুরাণে. কর্ম্মনাশ! নদী নামে অভিহিত 

| হইয়া আদিতেছে কিন্তু এক্ষণে উনবিংশতি 
| শতাব্দীর শেষ ভাগ। সকলেই. স্ব দ্ব প্রধান। 
| পৌরাণিক নিষেধ বাক্যে এখন আর কে কর্ণ 

পাত করে ?. তাই দম়য় পাইয়। নদীটাও এতদিন 
] পরে আবার মাথাঝাড়। দিয়! উঠিয়াছে। স্পর্শের 
|| কথা দুরে থাক, অধুনা ইহারই জলে ন্নান ও 
|| ইয়ারই জল পান করিয়া শত শত লোক জীবন 
| ধারণ করিতেছে। ..আজ- কএক, রৎসর হইল 
| ক্লাশীর গ্রষিদ্ধ রাজাগত্থীমল্ল বাহার বহঅর্থব্যয়ে 
| এই কর্দনাস্টদদীর উপর:এক সুন্দর প্রস্তর সেতু 
| নির্মাণ 'করাইয়া জন সাধারণের বিশেষ সুবিধা 
ূ রুরিয়দয়াছেন। সুর নিকট বর্ন পা 

যথ! সময়ে ট্রেণ দিলদার নগর . হুইতে | 

ছাড়িয়া রাত্রি প্রায় নয়টার সমম্ন . মোগল ] 
রাইতে আসিল। এখান হইতে কাশী যাইবার 

জন্য অযোধ্যা রোহিলখন্দ নামক এক শ্বতশ্ত্র 

রেলণথ গিয়াছে। ৮কাশীধামের মাহাত্ব্য কথ! | 
এখন থাক, পাঠক মহাশয়কে যথা, সময়ে বলিব। 
আমর! মোগল সরাইতে রাত্রির মত্ব. আহারাদি 

করিয়৷ গাড়ীর এক একটা বেঞ্চের উপর শয্যা 
করিয়া শয়ন করিলাম। ইহার পর য়ে রি, 
হইয়াছিল. বা কি ন৷ হইয়াছিল ০ 
জানি না। ৃ র 

উ্বাগমে অকস্মাৎ একটা বিকট গভীর গম 

গুম্ শব আমার কর্ণ ক্ষুহরে প্রবেশ করায় | 

আমার হৃদয়ে ,ভয়ের সঞ্চার হইল। আমি 
উঠিয়। বমিলাম পার্খস্থ সঙ্গীকে জিজ্ঞানা করিয়া | 

অবগত হইলাম টে্,ণ যমুন। সেতুর উপর দিয়া 
যাইতেছে। এলাহাবাদ আগত প্রায়। আমরা 

নামিবার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিণার। প্রস্তত: 
হইতে না হইতেই টে? ছ্রেষণে আসিয়া দড়াইল। 
ঘড়ী খুলিয়! দেখিলাম সবে মাত্র ৫টা বািয়াছে। 
্্যদেব তখনও উদ্দিত হন নাই। আমরা গাড়ী | 
হইতে নামিয়! স্্য্যোদয়ের প্রতিক্ষায় ট্্যেখের 1 
প্াটফরমেই কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ বেড়াইডে ৃ  
লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিকে সৌর- 
কর নিকরের সহিত অন্ধকার' নিশাচরের তুমুল- রর তুমুল-: 
- (088890919২88% আহখাজদণ গত 5 রি 



| 1 এ) 7 ৮ 7 : রে 4 

- অমীরণ | 

| লংগ্রাম বাধিল। ক্ষণমাত্র যুদ্ধের পর অন্ধকার | কুতাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রশ্মবৈবর্ত 
| যেন বেশ'বুষিতে পারিল এমুদ্ধে পরাতব অবশ্য- | পুরাণে কথিত: আছে, নারায়ণের তি. স্ত্রী) 

|. ভাবী; ঈতরাং দে রপন্থল পরিত্যাগি পূর্বক | লক্ষী, সরগ্বতী” ও গঙ্গা। উতহারা- সর্বদাই | 
|| পর্বত কন্দর অথবা নিবিড় অরগ্যমণ্যে ' গিয়া ৰ শ্রীহরির নিফট 'থাকিতেন ": এবং'-শ্রীহারিও : 

0 জুদয়ের প্রতীক্ষায় লুকায়িত 'হইয়। রহিল। | সকলকে লমচক্ষে দেখিতেন। একদা মারার 

| অনধকীর পলাঁইলে 'দিবাকর -সদর্পে নীলান্করস্থ | পত্ধীগণছার! বেষ্টিত হুইয়! নানার প্রেমালাগ | 

| হেফ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। “এদিকে | করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গা শ্রীহরির প্রতি 

|] ধারিসকৃল্: তাহার অভিষেক বার্তা কাকা রবে | প্রণয়কটাক্ষপাঁত করিলেন লিক্দী,সরস্বতী উভয়েই | 

' ঢ উত্দিকে প্রচার “করিতে -লাগিল। বিটপীদল | তাহা দেখিঙ্ডে পাইতসন বটে, কিন্তু লক্ষ্মী কোনও 

| পু্গাঞ্জলী বারা দিনমণির- অভ্যর্থনা করিল। | করাই কহিজ্জেন না। সয়ন্বতী স্বভাবতই মুখঘধা 

| চীরিদিক হইতে প্রভাত বায়, চামর হস্তে করিয়া | সপতীর এতদৃশ নিল্লঙ্জ আচরণে নারাযণকে 
| ছটিল। সরোবরে কমলিনী হাপিল_-কাননে : প্রশ্রয় দিতে 'েখিয়া-তিনি ক্রোধে জলিয়া উঠি-. 

0] কম" টি হাসিল_ উর হাঁগিতে | লেন ও নার্জায়ণকে' বহুবিধ তিরস্কার করিতে 

| পররাতি- -হাসিণ-_গ্রকূতির হাদিতে__ধরিত্রী ; লাগিলেন । * তখন ' শ্রীহরি গতিক মনা দেখিয়া 

[| হাদিল_-আমরাও হাসিলাম-_হাসিতে হাসিতে ; অগত্যা আত্তৈ আস্তে পত্থীগণের নিকট হইতে | 

'| ঈকটারোহণে শ্রীযুক্ত গৌকুল চর তেজপাঁল | উঠিয়া একদিকে সরিয়৷ পড়িলেন। তাহাতে 

| সিডনি ধর্শশালায় গিয়া আশ্রয় লইলাম। সপত্ীদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের পথও 

|" 'এলাহাবাদ-_হিশ্ুদিগের পবিত পরয়াগ- | বিলক্ষণ পরিস্থা 'হইল। যেমন গঙ্গা: তেমনি: 
জব এবং স্ু্পলমানদের “এলাহি 'বা৷ আল্লার সরস্বতী, কলহে- উভয়েই সমান পটু । ক্রমে 

ঢু স্বান? ইহাই আমাদের: কাশীখণ্ডোক্ত প্রজা- | মুখামুখি ছাড়িয়া পরম্পর হাতাহাতিতে নত 
| পতি ক্ষেত্র এফং কাহারও কাহারও মতে | হন দেখিয়া, অবশেষে লক্ষীদেবী মধ্য্থা হইলেন: 

[| ্র্ঠীগবৎ খ্যাত আরধ্যগণের প্রতিষ্ঠান-তুমী । ইহাতে ৰাগদেবী গঙ্গাকে ছাড়িয়া লক্ষীরই উপর 
্ ইহা কলিকাতা হইতে রেলপথে ৫২৪ মাইল দূরে | আসিয়৷ পড়িলেন ও তাহাকে পৃথিবীতে নদী ও 

॥ ৃঙ্গাবমূনার পথিত্র সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। পুরাণ | বৃক্ষরপা (১) হইয়া থাকিতৈ অভিসম্পাত করি- 

মতে, এখানে মরত্বতী না়া আরও একটা পুণ্য | বেন। "লক্ষী অভিশগু হইয়াও কোনও কথাই; 

| ভীস্দী আদিয়। গঞ্জ মুনীর সহিত সঙ্গত কহিলেন “নাএ ' বরং মধুর বচনে নানীমণ্। 
র্ ঠ ই ছে অই জন্য প্রয়াগের অন্যতম নাম বুঝাইতে লাগিলেন । 1 কিন্ত সরস্বতী : অকারনে! 

| ইতবোফদদ। কিন্ত এক্ষণৈ এখান হইতে এই শীতে আতি্পাউ করিলেন দেবা গঙ্গা আগ | 

. . য় দত নদীর টাক্ষস অস্তিত্ব একেবারেই লোপ ূ 0) "দীরণে চি গু বঙ্গে, ছা ্ ৃ  

ই র্ টক্ষে এক্ষণে আর. ইহাকে রণ... যারে রা 



স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সরস্বতীকে 

কহিলেন “তুমিও আমার শাপে নদীরূপে ভূনিয়ে 
গিয়া প্রবেশ কর ও কলির বিবিধ কলুখে কলু- 
বিত'হও।” ইহাতে সর্বতী অধিকতর কুপিত। 
হইয়া গঙ্গাকেও নদীরূপে অবনীতে গমন করিতে 

অভিসম্পাত করিলেন। এই প্রকারে দুপা 

পরস্পরের অভিশাপে স্বর্থ হইতে মর্তে আগমন 

করেন। কিন্ত সরন্বতী পৃথিবীতে অবতীর্ণ! 

 হইয়াই বিকটাকার দৈত্য দিগের উংকট চীৎকার 
শ্রবণ করিয়! ভয়ে ভূমধ্যে অস্তহিত হইয়! যাল্ন।, 
তদবধি তিনি আর দৃশ্যমান মস্তি ধারণ করেন 

| নাই__গুপতভাবে ভূমধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া 
অবশেষে প্রয়াগে গঞ্গা-_-সরস্বতীর সহিত আগিয়! 

মিলিত! হন। এই হইল সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানেণ 
পৌরাণিক কথা । কিস্তু এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতগণের মত অন্রূপ। তাহারা বলেন, 
'অতি পুরাকালে বর্তমান দিল্লীর কিঞ্িৎ উত্তর" 
পশ্চিমে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়। তাহাতেই 
সরহবতী নদী এরূপ সহসা ভুমধ্যে অন্তহিতা 

হইয়া গিয়াছেন.। . (১) ইহার প্রমাণার্থ তাহারা 
'অনেক যুক্তিও দ্বেখাইয্। থাকেন, .কিন্ত এক্ষণে 

সেই সয়স্ত বিষয় লইয়া,বৃথরাদান্ববাদ করিবার 
আবশ্যকতা নাই।- 4 

..আধুনিক পুরাততৃবিদ গণ স্থির করিয়াছেন, 

নর সংস্থাপিত করেন) এখানে পৃ বলিল! 
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আমার কাশ্মীর যাত্রা । বাহ 

ণের ফজন ভূমীকে 'প্রয়াগ' নামে প্রথম অভি- | 

ইলানায়ী কন্যারত্ব লাভ করেন। ইলা যৌবন ৃ  

শ্বপণ ভারতে আসিয়৷ সর্ধপ্রথমেই এই. পরাগ, 

ভারত প্রসৃতি প্রাচীন হচাগণ, বার রঃ 

ত্রিবেণীর সঙ্গমহেতু রকষ্টরূপ যাগাদি ননষ্ঠাণের 
ক্ষ স্থানটাকে বিশেষ অনুকুল দেখিয়া যাগশীল | 
আর্ধাগণ গ্রথমতঃ প্রয়াগে তাহাদের র্বসারোর- | 
ণের যজনভূমি নির্বাচিত করেন। এসময়ে |: 
কাহারও কোন যাগধজ্ঞ প্রভৃতি রর করের ৃ 

অনুষ্ঠান করিতে হুইলে ত্বাহাকে প্রায়ই এই স্থানে ৃ 

আসিয়া! কাধ্য সম্পন্ন করিয়৷ যাইতে হইত। এই | 

জন্যই ৫বাধ হয় আর্ধগণ তাহাদের সর্কসাধার- ৃ 

হিত করেন। তাহার পর দক্ষ যজ্ঞে পতি নিন্দা | 

শ্রবণে পতিগ্রাণা সতীদেবী দেহত্যাগ করিলে ও 

চক্রধারী নারায়ণ যখন তাহার সেই মৃতদেহ | 

দর্শন চক্রে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নানাস্থানে || 

নিক্ষেপ করেন, সেই সময়ে ্রয়াগে সতীর.দশা- || 

স্লি পতিত হ্য়। তাহাতে প্রশ়্াগ হিনুমাত্্রেই ৃ 

একটা প্রধান তীর্থ ও ৫২টা পীঠস্থানের মধ্যে. |! 

একটা শ্রেষ্ঠ পীঠঠস্থান বলিয়ী বন্কাল হইতেই 

পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। | ০ ক 1 

কথিত আছে, পুরাকালে বৈবস্ুসমথান, ৰ 
কামনায় প্রয়াগের যমুলাতীরে স্বীয় পতী শ্রদ্ধার || 
সহিত মিত্রাবরূণের কঠোর আরাধনা! করিয়! ৃ 

হইলে চন্ত্রপুত্র বুধের, সহিত মিলিত! হ্ন ও || 

তাহাতে চক্্রবংশের.আদিপুরুষ পুব্রবার জগ, 1 

হয়। এই পুরূরবা পরয়াগতী্থে অর্পূরী স্দৃশ, || 

সহ্র্গ রাজপুরী নির্্মাগ করিয়! দিব্যাপ্রা উর্বশী ] 

সহিত বছুকাল বায় করেন। তদবধি, ত্যাগ || 

চত্বংশীয় বূপতিগণের 'আদিম রার্জধানীর পরে | 

প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং নহুষ, .যযাতি, পুরু হস্ত || 

০ পাস 



ৃ ৃ 

| গ্রমধগণ জাহবী, সত্যবাহ সবিত! যমুনা, শ ুল- 
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| মুজ্জল 'করেন। প্রবাদ আছে, এই 
] এয়াগ তূমেই মহারাজ যযাতি *নরমেধ,বঙজানুষ্ঠান 
| বারণ পিতা নহষের ্বর্গপথ উন্মোচিত করেন।, 
| তাত্তর বুকাল পরে মহারাজ হৃ্তী বানামখ্যাত 
| বা এক নূতন রাজধানী সংস্থাপন 

॥ করেন। বোধ হয় এই কারণেই মধ্যদেশের 1১) 

খ্দ রাজধানী প্রয়াগপুরীর গৌরব রবি 
(৪৮ ছ্হয়া যায়। 

- প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণেতা হুইলাঁর সাহেব 

া |" বলেন এই প্রয়াগ ভূমে মহর্ষি ভরদ্বাজের . আশ্রম 
| ছিল এবং এই স্থানেই মহর্ষি বহশিষ্যে পরিবৃত 
| হা: (পরমপুরুধের শীপদধা।নে নিমগ্ন 

চু - গন্মগুরাণে উক্ত আছে, প্রয়াগে যষ্তি সহমত 

[গন শিব অক্ষয় বট 3 বাব নগর এবং তগ- 
বন্হিরি স্ব দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সদ মণ্ডল 

| রক্ষা করিয়া থাকেন। এরই পৌরাণিক বর্ণনাটীতে 

প্রয়াগের পূর্বাবস্থার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাষ 
| পাও ধায় ইহা খে পুরাকালে আর্্যগণের 
রা [তি পবিত্র ও সুরক্ষিত নগর ছিল উক্ত ূ 
, [৬ প্রমাণ স্থল। 

ৰ এই রয়াগে আসিয়াছিলেন। তৎকালে 

চি, [নত 2, এ 

ও 'অসীরণ। 

. গুম কা সিদ্ধ চীন পরিব্রাজক | 

রঃ লক্ষ বৎসর করিয়। রাস হইয়া থাকে'। থে 
্ রঃ রদ হইতে বৌদ্ধপণণ তাড়িত ও বৌদ্ধমঠ নকল 
টং হিন্দু দেবালয়রপে পরিণত ও ্রান্মণ 
ৰ রা 480 ৫2 80860 জ8]% 09 আদ] 
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দিগের আধিপত্য পুনঃ ছরপে সং স্থাপিত 
হইয়াছিল। তথাপি তখনও প্রয়াগের স্থানে 
স্থানে বৌদ্ধ চি্নাবলী বহুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়! যাইত (২)। কিন্ত এক্ষণে আর এখানে 

সেই মকল প্রাচীন বৌদ্ধ- কীর্তি দৃষ্টি গোর 
হয় না" হিউনদ্যাঙের মতে, এ সময়ে প্রয়াগ 
নগর গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে একটা বিশাল ক্রোশ- 

ব্যাপী বানুকাঁময় কাস্তারের পশ্চিমভাগে অব. ] 
স্থিত ছিল।  এইখ্পকল কারণে কেহ কেহ | 
“এরূপ মনে করেন যে প্রাচীন প্রয়্াগগুরীকে | 

নদীদ্বয় একেস্বারে গ্রাস কবিতা ফেলিয়াছে এবং 

তৎপরিবর্তে রই বর্তমান নূতন পরয়াগ নগরটা ৃ  
নির্শিতি হইয়াঁছে। (১) | ৃ 

্রয়াগ তীর্থের প্রধান মাহাত্ম্য ত্িবেণী সঙ্গমে, | 
গঙ্গা, যমুনা ও সরশ্বতীর পবিত্র মিলনস্থলে। 
আমরা ধর্মর্শালায দ্রব্যাদি রাখিয়া শকটারোহণে 
প্রথমতঃ এই প্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রা করিলাম । : 
এখানে তীর্থ যাত্রীদিগের সংখ্যা বারমাসই | 
সমান, তবে পৃ্ণাহ মাঘ মাসৈ মেলার সময় |: 

যাত্রীদলের একটু অধিক বাড়াবাড়ি হইয়া! পড়ে । 
ত্রিষেনীতে মস্তক্ুণ্ডন, গান, দান ও পিতৃগুরুধ | 

“এখানকার পবিত্র সলিলে পতিত মীন- |. 
পরিবর্তে মরণাস্তে- | 

সকল ব্যক্তি-ধ্মরাজেয় শাসনাধীন হইয়া নরকে |: 
পচ্যমান হয় এবং শবস্কণত বর্াবশে মোহিত টা |. 
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আমার কাশ্মীর যাত্রা । 

সতত ক্রন্দন করিতে থাকে, যদ্দি দৈবাৎ 
তথ্বংশীয়েরা বেণী জলে শ্নান করিয়! তর্পন করে, 

তাহা, হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা মুক্ত হ্ইয়! স্বরম- 

] লোকে গমন করে। আর যে ব্যক্তি এস্থানে 

| স্বান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। যে 

] ব্যক্তি সম্পূণ মাঘ মান প্রয়াগে নান করে, 
| দোক্ষ তাহার সন্নিহিত; তাহার কামন৷ সকল 

| সিদ্ধ হইয়া! থাকে।” একেত হিন্দুজাতি স্বভা- 
বতই ধর্গত গ্রাণ--ধর্খের জন্ত তাহাদের অদেয় 
কিছুই নাই। তাহার উপর আবার এইবূপ 

শান্্রাদির প্রলোভন। স্ততরাং এই সকল 

কারণে এখানে অনেকেই ক্ষৌরকার হস্তে 

আপাদ মন্তক-_সর্বাঙ্জ এমন কি চক্ষের ক্রয় 
পর্য্স্তও মু্ডিত করিয়া এরূপ বিকৃতি মুণ্ডি ধারণ 

করেন ঘে, ন্নানান্তে অন্তের কথা দূরে থাক, 

তাহাদের নিজ নিজ গর্ভধারিত্বীগণও তাহাদিগকে 

হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারেন কি ন সন্দেহ! 

আমাদের পাওাঠাকুর মস্তক মুগডনের জন্য 

ধর্মের দোহাই দিয়। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতে 

লাগিলেন। কিন্তু তাহার পীড়াপীড়ি করাই 
সার হইল। আমাদের ৬তারকেশ্বরের মানসিক 

চুল ছিল; সেই জন্ত আমরা প্রপ্নাগে মস্তক 
মুণ্ডন করাইতে পারি নাই। সঙ্গমে উপস্থিত 

হুয়া গীড়ী ছাড়িয়া! নৌক! করিয়া যমুনা! সেতুর 
নিকট গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, এ 

সেতুটাও অনেকাংশে শোণ সেতুরিই অগ্ধরূপ। 
কএকটা বৃহদাকার নদীগর্ভোখিত ইষ্টক স্যন্তের 
উপর ঘগ্ডায়মান। দ্বিতল সেতুর উপর দিয়! 
রেল পথ ও তন্লিম দিয়! সূ্বসাধারণের গমনা- 

গজন মার্গ। ইহা ৩,২৩৫ মি ১৮৬৫ | 

, হইয়াছে। : 

ক ১ ৮ 

খৃষ্টাৰে ১৫ই আগষ্ট তারিখে কোম্পানীর. 
৪৪ ৯৫৭ টাকা যে এই ঘা সেট ি্শিত ও 

_. দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বক্ষে করিয়া 
নাঁচিতে নাচিতে নৌকাখানি যমুনা সেতুর: 
্স্তাবলীর মধ্য দিয়! তরতর বেগে ছুর্থ প্রাকারের : 
নিকট আঁদিল। ১৫৭৫ ৃষ্টাকে মোগল কুল-: 
তিলক'সম্াট আকবর সাহ এই ছুর্গটী নির্দাণ 
করিয়া গিয়াছেন (১)। ইংরাজরাজ ১৮০১ সাল 
হইতে উহা] উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। 

এক দিন যখন সিংহাসনাকার ছুর্গ বারান্দায় উপ-. 

বিষ্ট হইন্কা মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহ সগর্কে. 
চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া ছিলেন, তখন কি. 
তিনি একবার ভ্রমেও ভাবিয়! ছিলেন, যে, কাল- 
স্রোতে পড়িয়া তিনি ও তাহার বংশাবলী, 
কোথায় ভাদিয়া যাইবেন, আর? সেই জোতের 
আনুকূল্য সহশ্র সহ যোজনাস্তরবর্তী তদা- | 
নিস্তন নগণ্য ইংলও দ্বীপের মুষ্টিমেয় অধিবাসী ] 
বণিক বেশে ভারতে আসিয়! একাধিপত্য বিস্তার | 

পূর্বক তদীয় ছুর্গ বারান্দায় বসিয় তদপেক্ষা 
অধিকতর দর্পতরে চতুদ্ধিকে দৃষ্টিপাত ফরিবে।: 
কি প্রকাণ্ড ছর্গ!! ইহার গঠন প্রণালীই ব! কি: 
অত্যন্তুত !! গুনিলাম এই হুর্গের অন্থকরণে কলি- | 
কাতার ফোর্টউইলিয়াম ছুর্গটী নির্শিত হইয়াছে। 
ছর্গের পশ্চিম দিকন্থ প্রাকার ভিতি বিপুল জল-. 
রাশি তেদ করিয়া উখ্িত হইয়া জলপথে শক্র 
দিগের আক্রমণ হইতে নগরটাকে রক্ষা করি: 
তেছে। ন্যুপাধিক চারি শতাবীর প্রবল বর্ষা 
প্রবাহ ইহার উপর দিয় চলিয়। গিক্াছে, তথাপি 



1 ২৮ অঙসীরণ |, 

ং নি টন ানাতার কতারনদ ৪ সারা রথ জীবগণকে মোক্ষপদ পরান 
- | থেকি উপকরণে নির্শিত হয়! এরূপ. বঙ্গদৃঢ়ত। | করিতে ক্রুটী করে না। ূ 
| গ্রাণ্ত হইয়াছে, ইংরাজগণ বহু চেষ্টা সত্বেও দেখিতে দেখিতে আমাদের নৌকাধানি 
1 অগ্যাপি তাহা আবিফার করিয়া উঠিতে পারেন | ছুলিতে ছুলিতে প্রকৃত সঙ্গমের উপর আসিম়া ] 

ৃ নাই। ১৮৫৭ খুষ্টাবে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহী, 

| নল গ্রজলিত হইলে বিদ্রোহীগণের সপ্তাহীবধি 
| অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে নদীর ধারে ছুর্গের এক 
| স্থান একটু বিদীর্ঘ হইয়া যায়। ইংরাজরাজ ধত 
| বারই ইহার সংস্কার করাইতেছেন, ততবারই 
ৃ 'ইছ! ভাঙ্গিয়া যাইতেছে-কোন প্রকারেই পূর্ব- 

1 গতি প্রাপ্ত হইতেছে না। 
| কেহ কেহ বলেন, বর্তমান হ্গস্থলে পুর্বে 
| একটা শুদৃড় হিশু ছূর্গ ছিল। কিন্তু সে ছর্গটা 
| যে কোন্ হিশ্ুরাজার শাসনকালে প্রথম নির্শিত 

] হয, তাহা অগ্যাপি স্থিরীক্কৃত হয় নাই। তবে 
| এপর্যযস্ত অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পাঠানদিগের 
| শন্তাক্রমণের পূর্বে দিষ্লী ও আজমীড়াধিপতি 

| পৃর্থীরাজ একবার এই পূর্বোক্ত হিন্দু ঘর্গটার 

| জীর্ণ সংস্কার করাইয়। ছিলেন। তৎপরে সম্রাট 
] মগামতি আকবর সাহের শাসনকালে ইহার 

| সম্পূর্ণরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যদিও ইংরাজ- 
| গ্নাঁজের অধীনে ছর্গটীর অনেকাংশই পরিবর্তিত 
ও পরিশো ধিভ হইয়াছে, তথাপি বলিতে গেলে 

| আকবর-সাহই ইহায় এক প্রকার জন্মদাতা! । 

১ ষমুলাতীরে ছুর্গ নিয়ে একটা ধ্বজা প্রোথিত 
শখিলাম। কিছদস্তী এই ধ্বজানিয়স্থ 'কুপ 

| মাই অক্ষণে সরস্বতী বিযাজিতা_ইহার নাম 
] গুরন্তী কুপ+। "আমরা ধন ্রযাগে তথম ছূ্ 
| হইতে প্রক্কত সঙ্গমটা একটু সরিয়া পড়িয়াছিল। 

ৰ কি গুনিলাম বর্ষাকালে ইহার পবিত্রবারি রগ] 

উপনীত হইল । এখানে উরঙ্গমালার কি ভর.. 

কর উচ্ছ্বাস ও কি ভীম আশ্ষীলন !! ছুইটা-নদীই: 
৷ ঘেন এখানে দুইটা প্রকাণ্ড মত্তমাতঙ্গিনী-_-পরম্পর, 

ঘোরতর হন্দছুদ্ধে ব্যাপৃতা অথব!1 ছুই সপ্ী যেন: 

বিবাদোন্বত্তা ভইয়া পরস্পরকে সবলে 'দুরে 

“নিক্ষেপ কত্ধিতেছে। এইরূপ উভয়েই যেন, 

উভয়ের সংপর্ষণে কাতর হইয়া এবং বিবাঁদে 

কেহ কাহাক্সও নুন নহে দেখিয়া কিয়ৎপরে : 
আবার পরস্পর প্রণয় সংস্থাপন করিয়া প্রাণে 

প্রাণে মিশিয়াঁ এক হুইয়! গ্রাশাস্ত ভাবে গন্তব্য | 
পথের পথিক হইয়াছে। তপন-ননদিনী কৃষ- 
মলিল যমুনার সহিত শুত্রতোয়! ভাগিরখী 
মিলিতা হইয়া এক অতি অপরূপ রূপ ধারণ 

করিয়াছে । এ কপ দর্শন করিয়া আমাদের মনে | 
হরিহর' মিথ্নের ভাব আলিয়া উদয় হইল। 
সাহা! আধো কালো, আধো! ধল, আধো মণি, 

আধো ফপি, আধো সুধা, আধো গরল) আধো 

চন্দন। আধো -ভগ্ম যে দিকে চাহিয়া দেখি সেই 

দিকেই এই আধো! আধো মিলনের ছট! দেখিয়া 

মন অপার আনন্দসাগরে ছে মরার কী 
লাগিল। 

এখান হইতে দেখিলাম, নদীর উভয় পায়ের 

'দৃশ্টাবলী সম্পূর্ণই বিভিন্নরপ । আমাদের দক্ষিণ 

দিকে (অর্থাৎ প্রয়াগের পরপারে) গঙ্গার উপরেই 
কিরদংশ লইয়া “ফুসি নামে এক অতি বন্ধুর 
প্ভিময় স্বান। ইহার: কোন স্থানে কো 
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আমার কাশ্মীর ষাত্রা। 
এপ পপ 

| প্রাচীন ছর্ের তগ্াবশেষ কোথা কএকটা 

1 কষ ক্ষুদ্র কুটারের সমষ্টি লইয়া! একটা পল্ী এবং 
কোথাও ঘা! ঘনসন্লিবেশিত বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে 

1 রুটা সামান্ত দেবমনির দণ্ডায়মীন। নদীর এই 

পারের দৃস্ দেখিলে বোধ হয় যেন প্রুতিপতী 

] নির্জন স্যানে বসিয়া তীহার সুখাবগ্ঠন 
মোটন পূর্বক কীয় নায়কের সহিত প্রাণভরে 

প্রেমালাপ করিনেছেন। আমাদের বাম দিকে 

] (অর্থাৎ বেণী ঘাটের দিকে) দৃষ্টিপাত করিলে, 
| তথায় লোভ ও কলহময় একটা সংসারমূর্তী 

| দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই ঘাটত্বীর লোকে 
| লোকে, পতাকায় পতাকায় সমাচ্ছন্ন। সেই 
সকল পতাকার যধো নদীর জলময় বক্ষে সারি 

] সারি তক্তা! পাতা রহিয়াছে । তাঁহার উপর 

| ঈ্গাড়াইয়! কোথাও কেহ আর্দবঙ্ত্র ত্যাগ করি- 
তেছেন, কোথাও কেহ ম্নানান্তে আহ্িকাদি 

সারিয়া লইতেছেন এবং কোগাঁও বা কোনও 

লক্বোদর পা মহাঁশয় দক্ষিণা লইয়| যজমানের 

সহিত বিষম কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রামায়ণে 
কণিত আছে, শ্রীরামচন্্র ববগমনকাবে এই বেণী 
ঘাটেই নদী পার হইয়া পরপারবর্তী ভীলরাজ 
গুহক চণ্ডালের আধিতা গ্রহণ করিয়া ছিলেন। 

] তাহার নিদর্শন রূপ ঘাটের উপরেই. মনিরমধ্যে 

| প্রীত্ঞবেশীমাধবদেব বিষুর্তিতে বিরাজ করি- 
তেছেন।, বিগ্রাহর নামান্ুসাষেই: এই ঘাটের 
নাম “বেণীখাট” হইয়াছে । প্রধাদ"আছে “বেণী- 
জলে ম্বান বা.উহা পান. করিলে সপ্তুপুরুষ. পবিত্র 
রি যে ব্যক্তি এ স্থানে প্রাণত্যাগ 

ন, তিনি পরমা্তি প্রাঞ্চুহন। এবং এই 10 ] 
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করিলে বিঞ্ুলোক লাভ হই থাকে ।' .কেছ 
কেহ বলেন পুরাকালে এই স্থানেই আর্ধ্যদিগের 
গ্রসিদ্ধ বারণাবত” নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল (১) ]। 

আমর! এই ঘাটেই নৌকা হইতে নামিয়া সানাদি 
্মাপন করির| পাণড| মহাশয়ের সহিত দর্গ মধ্যে. 

অক্ষয়বট দেখিতে চলিলাম। ৃ 

পূর্বেই বল! হইপ্নাছে যে এখানকার এই 
হুর্গের 'অন্থুকরণেই কলিকাতার ফোটউইলিয়াম 
দুর্গ নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতার ছুর্গের 

ন্যায় এলাহাবাদ হূর্গটাও দেখিতে অষ্টভূজাকতি 
(09014897) ও প্রায় দ্বিতল পর্য্স্ত ভূনিয়ে অব- 
স্থিত। ইহার পরিধি প্রায় ২ ৫** গজ ।- ছর্গের 

প্রবেশ পথগুলি সুড়ঙ্গের হ্যায় ক্রমশঃ নিক্গগামী | 

হইয়! গিয়াছে। 

এই সকল প্রবোণ পথ দিয়া কিয়্দ,র গমন | 
করিলেই' দেখা যায়'সনতুথে বিস্তৃত পরিখা দুর্গ- | 
টাকে বেষ্টন .করিয়! রহিয়াছে । পরিখাটা | 
এরূপ স্থকৌশলে রক্ষিত যে গ্রয়োজন মাপ্রেই | 

ছু্ঘ্বারের নিয়ে ছুই পার্থ গ্থান একেবারে | 
জলমগ্ণ করিয়া দেওয়! যাইতে পারে। পরিখাঁর | 
পরেই হুর্গের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার । হূর্গমধ্যে | 
প্রবেশ করিতে হইলে একে একে এইরূপ | 
চারিটী স্থার অতিক্রম করিতে হয়। প্রত্যেক | 
দ্বারেই সশন্্র প্রহরীগণ দণ্ডায়মান । তন্মধ্যে | 

প্রথম ও দ্বিতীক্ দ্বারে দেশীয় সিপাহী এবং || 
তৃতীয় ও চতুর্থ দ্বারে ইংরাজ সৈন্য প্রহরীর | 
কার্ষো নিষুক্ত। লোকে সচরাচর তৃতীয় হবার | 

৷ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন কিন্তু চতুর্থ বারে প্রবেশ 

(১ ) ।. 417৫9 ৮08 000৩৭ 808) 2, মার, : 
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করিতে হইলে অব্রস্থত্রিগেডিয়ার জেনারালের | - অস্ত্রাগারের নিয়েই কালিন্দী কুল কুল শবে 
"পাস ব! অঙ্থুমতি পত্র আবশ্তক করে। 

এই স্থানেই ১৭২ ফিট দীর্ঘ হুর্গের অস্তা- 
গার। আমাদের এই শ্থানে যাবার জগ্ঠ পাশ 
ছিলনা । সুতরাং উহ্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে 

পাই নাই। কিন্তু উহার বিবরণ যেরূপ আঁমি 

অবগত হইতে পারিয়াছি. তাহাই এস্বলে বিবৃত 
| করিলাম: পঅন্ত্রাগার মধো . নানা প্রণালীতে 
| বনগুক সঙ্জিত বহিয়াছে। চতুর্দিকে চাঁক্চিকা- 
শালী বর্ষা, তরবারি, সঙ্গীন ও অন্তান্ত বিবিধ 

অস্নাদি ঝক্ম্ট করিতেছে । যে দিকে দৃষ্টিপাত 
হয়, সেই দিকেই যেন চক্ষু বলসিয়াঁ যায়।” 

মোগল সম্রাট আকবর সাহের সময় এই গৃহটা 
সম্রাটের মনোহর বৈটকখানারূপে ব্যবন্ৃত 
হইত। তখন ইহার সৌনর্য্যের পরিসীমা! ছিল 
'না। বিশ্ব এক্ষণে সে আকবরও নাই সে 
ধৈটকখানাও নাই । আকবর সাহের সাধের 

বৈঠকখানাটী এক্ষণে ইংরাজরাজের অন্ত্রাগার 
 ক্ূগে পরিণত হইয়া কাল মাহাম্সেরই স্পষ্ট পরি- 
'চন্জ. দিতেছে। প্রবল কালঝটিকাবর্ঝ্ে পড়িয়া 
ইহার যে কেবলমাত্র পুর্বব সৌন্দর্যা বিনষ্ট হই- 
ছে তাহ! নহে, ইহার আরুতিরও বিলক্ষণ 
' পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। মহামতি ফা? 
'সন্ সাহেব ইহার যেরূপ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিখিয়! 

| গিয়াছেন। তাহারই কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করি- 
লাম (১)।. গৃহটা চলিশটা স্স্তের উপর নির্মিত 
বলিব ইহাকে চল্লিশৎ খান্বা নামে ্তিহিত 

ৃ কষ! হইয়া, থাকে।, 
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17০1090৩5 ৩ 0018 10000801 (4081) 8১৪৪ 

প্রবাহিত । ইহার এক দিকে প্রস্তর নির্ষিত 

শোপান “শ্রেণী শোভিত একটা অতি রম্য ঘাট 

দেখিতে পাওয়া'বায়। পূর্ব অনুর্য্যম্পস্ঠা মোগল, 
রমণীগণ ই ঘাট দিয়! যমুনা সলিলে অবতরণ 
পূর্বক জলকে্লী ও ন্ানাদি করিতেন। 

শন্ত্রধারী গ্রহরীগণের নিকট দিয়! হুর্গমধো 
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আমার কাশ্মীর যাত্রা । ২৮১৯ | 

প্রবেশ 'করিবার সময় আমাদের শরীর ধেল্ন 

শিহুরিয়৷ উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে একটা 
এক্ষটী করিয়া তিনটী দ্বার অতিক্রমের পর 

ঈুখের প্রাঙ্গনে একটা প্রকাণ্ড গোলাকার 
| প্রস্তরস্তস্তের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইন্লাম। 

আমাদের পাণ্ডা মহাশয় বলিলেন “ইচ্ছা 

ভীমসেনের গদ্দা। পগ্ুবেরা যখন শ্বর্গারোহণ 

করেন, তখন মধাম পাঁগডব ভীমসেন এই স্থানে 

তাহার গদা ত্যাগ কাঁরয়। গিয়াছেন। তদবধি 

ইহা এই রূপেই পড়িয়া রহিয়াছে।* আমাদের 
কিছু পরেই আর একজন পাও যাত্রী সহ সেই 
স্থানে আসিয়া উক্ত স্তম্তটাকে “অশ্বখামার গদা 

বলিয়া তাহার ধঙ্জমানদের এক প্রকার বুঝাইয়া 
দিলেন গশুনিলাম। 

| উক্ত প্রস্তরঙ্গঘ্থটী এদেশের সাধারণ অন্ঞ- 

| লোকদিগের নিকট "ভীমের গদা, অশ্বথামার 

গদণ প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত হইয়া আসি- 
| তেছে। বস্ততঃ ইহা! ভীমের গদা বা তদ্রপ 

কিছুই নহে। ইহার নাম "অশো কন্তস্ত' | স্তত্তের 

প্রকৃত ইতিহাস স্তস্তগাত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
পূর্ব্বে এদেশে কোনও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত 
লেখার প্রথা একেবারেই ছিল না বলিলেও 

অত্যুক্তি হয় না। তবে যে সকল প্রাচীন 
রাঁজগণ সর্বাধিক প্রবল হইয়া উঠিতেন তীহা- 
রাই কেবল মধ্যে মধ্যে প্রস্তরস্তস্ত, তাঁত্রফলক 
অথবা পর্বতগাত্রে নিজ নিজ ককীত্ডিনিচয় ও 
আদেশাঁরলী খোদিত করাইয়া জন সাধারণের 

নিকট শ্রচারিত করিতেন। ২৫* পৃঃ খু 
মহারাজ অশোক বৌধধর্শ প্রচায়ের অহা 

তাহার বিশাল সাহাজযোর স্থান স্থানে থে সকল 

ধর্মলিপি সম্বলিত প্রস্তরন্তস্ত স্থাপিত করিয়া- 

ছিলেন, এটাও তম্মধো একটা স্তস্ভ। প্রসিদ্ধ 

চীন পরিবীজকন্বয় মহারাজ অশোক কৃত এইরূপ 
অনেকগুলি স্তপ্তেরুই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন | | 

এক্ষণে কিন্তু তন্মধো অতি অন্ন স্তস্তই বর্তমান 
আছে। তাহারও আবার সকলগুলিতে কোনও 

খোদিত অক্ষরের চিহ্নমাত্রও এক্ষণে দৃষ্ট হয় 
না খোদিত ছয়টা মাত্র স্তস্ত অগ্তাপি পাওয়| 

গিয়াছে তন্মধ্যে উহার পাঁচটাতে অশোকের 

সপ্তবিংশতি রাজত্বকালে যে ছয়টা ধর্মাদেশ | 
প্রচারিত হয় তাহা খোদিত আছে দেখিতে 

পাওয়া যায়। | 

এলাবাদের এই শ্তিন্তটা ৫ ফিট উচ্চ এক 

খানি বেলে প্রস্তর নির্টিত। ইহার নিয়ে ও | 
উপরিভাগের পরিধি* যথাক্রমে ২ ফিট ১১ ইঞ্চ 
ও ২ ফিটু ২ ইঞ্চ।' মহারাজ অশোকের অন্ঠান্ঠ 
প্র ন্যায় ইহারও মন্তকদেশ ঘণ্টাকতিতে 
নির্ষিত হইয়াছিল সন্দেহ ' নাই. কিন্তু অধুনা 
তাহার কোনও চিহ্ন এ স্তান্তে দেখ! যায় না: | 

স্তস্তের মন্তকে একটা দিংহের প্রতিমূর্তি ছিল, 
কিন্ত ১৬০৫ থৃষ্টাবে বাদসাহ জাহাঙ্গীর ইহাকে 
অপস্থত করান। অশোঁকের অন্ত চারিটা 
সস্তের স্ঠায় ইহার গাত্রে তাহার ছয়টা আদেশ 
পালী বা প্রাচীন মাধবী ভাষায় খোদিত 
আছে। অক্ষরগুলি এরূপ গভীর ভাবে | 
খোদিত হুইয়াছিল যে অস্তাপি তাহার কোনও 
অংশ ন্ট হইত না) কিন্তু উদ্ধত জাহাঙ্গীর 
বাদসাহ অশোকের তৃতীয় ও চতুর্থ আদেশ 
একেবারে তুলিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে নিজ পিস 
পুরুষগণের নাম খোদিত করিয়া দিয়াছেন। 



২৯৭ ণঁ 

অশোকলিপির পর ন্তপ্তগাত্রে আরও একজন 

| গ্রবল পরাক্জান্ত নৃপন্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 

যায়।, ই*ছার নাম মহারাজাধিরাজ' সমুদ্রগুপ্ত । 
অন্থ্মান ৩৮* হইতে উ** খৃষ্টান পর্যান্ত ইনি 
একছরী ভৃপনি হইয়া এই বিশাল ভারত শাসন 
করিয়াছিলেন। ইহার শাসনকালে প্রধান 
প্রধান ঘটন। ও ইহার পূর্রবপূরুষগণের কীর্তি- 

ফলাপ ইনি এই স্তত্তগাত্রে লিপিবদ্ধ “করিয়া 
| গিক়্াছেন। ইহার পর. স্তম্তগাত্রে যে সকল 

দেশীয় পর্যাটক ও তীর্থযানীদ্িগের নাম ধাম 
[ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ খোদিত দেখিতে পাওয়৷ 
যায়, তাহ! প্রায় সমস্তই এরূপভাবে খোদ্দিত যে 

ভাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে স্তস্তটা 
সমুদ্রগুপ্তের পর বহুকাল ধরিয়া! ভৃতলে পতিত 

ছিঙবা। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র লিপির অধিকাংশই 
স্তস্তের কেবলমাত্র তিন 'দিরেই দেখ! যায়। 
কারণ স্তস্তটার যেদিক তখন ভূমির দহিত সংলগ্ন 
ছির; সেদ্রিকে .কেহ কিছুই লিখিত্বে পারেন 
নাই। এততদ্তীত, এইরূপ উক্ত বিপির কতক- 
গুলি স্তান্তের একেবারে, শীর্ষভাগে ও কতকগুলি 

স্তজের.পাদরেশ হইতে মন্তুক পর্যন্ত লম্ঘভাবে 

লিখিত ।. স্মতরাৎ তখন স্তস্তটী পতিতারস্থায় 
না থারিলে তৃমী-হইতে ৩৫ ফিট উর্দে পূর্বো- 
রূপ লম্বভাবে.ইহার গাত্রে কাহারও কিছু লেখ! 
কোনও ্রকারেই যুক্রিসঙ্গত হইতে পারে ন1। 
ষমুদ্রগধ :ও. অশোক. কত. মিপি ছুইটার 

মধ্স্থলে আর একটা পারসালিপি দৃষ্ট হুয়। 
১৬০৫ ষ্টাবে ্াহাঙ্গীর্, বাদদাহ এলাহাবাদ 
রসের জীণ সংক্কার, করিবার .. সয়ে ভূ-শায়িত 

| টাকে পতর্ধার উখাপিত করিয়া, পার 

, 'সম্মীরণ | 

ভাষায় আপনার রাজ্যাতিষেক ও বংশ পরিচয়: 
প্রভৃতি খোদিত করিয়। দিয়াছেন । ঃ 

১৮৪০ খৃষ্টাবে ছূর্গের নূতন গ্রাচীর নির্শ্ীণ 
কালে স্তত্তটাকে স্থানান্তরিত করিবার আরশ্তক: 
হওয়াতে ইহাকে আর একবার ভুশায়িত হইতে: 

হয়। তদনত্তর ১৮৩৮ খৃষ্টাবে ইংরান সেনাপতি : 
কাণ্ডেন স্মীথ সাহেব দুর্গমধ্যে ইহাকে পতিতাব- ৃ 

স্থার দেখিতে পাইয়! বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত: 
করেন। স্তল্কের গাদদেশে-ইতরাজীতে. ইহার: 
নিষ্ূপ ্রতিহািক বৃত্বান্ত লিখিত আছে। 
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|" প্রসিক্ধ চীন পরিবাজক য়েন্তাঙ এই ) 
| এলাহাবাদ স্তস্তের কথ! তাহার গ্রন্থে আদৌ ; 
উল্লেখ করিয়া যান নাই বলিয়া এবং আরও 

অন্তান্ত কারণে আধুনিক পঞ্ডিতগণ ধলেন *যে 

এলীহাবাদের এই অশোক স্তস্তটা সআট ফিরোজ 
সাহ তোগলক কর্তৃক কোশাহ্বী হইতে আনীত 
হইরা. এলাহাঁবাদে স্থাপিত হইয়াছিল। 

 অশৌক স্বস্তের অনতিদুরেই 'পাতালপরীঃ 
বা অক্ষয়বটের ভ্রীবন্ত সমাধি। পাতালপুরীর 

বৃত কক্ষে অবত্তরণ করিধার জন্ত কতিপয় 
সোপান শ্রেণী আছে । আমাদের পাণ্ড ঠাকুর 

মহাশয় প্রদীপ হস্তে করিয়া সেই সকল সোপান 

দিয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া! চলিলেন। 

আমরা তাহার অনুবর্তী হইলাম। পাতালপুরীর 
নিয়ে অবতরণ করিয়াই এক পার্থে একটা 
প্রস্তর দেবমুত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। পা 

মহাশয় বলিলেন “ইহার নাম শ্রীশ্রী৮ত্রিবেণী 
মাধব ।” গাতালপুরী উচ্চে ১০১২, প্রস্থ ৭৮ 

ও দৈর্ধে ২.৩ হাত বলিয়াই অনুমান হইল। 

গৃহতল সুন্দর মর্মরে মণ্ডিত। পাগডাজী বলি- 
লেন “এই নুড়ঙ্গটা ভ্রিবেণী সঙ্গম পর্যন্ত গিয়াছে, 
ছুরগমধ্যে ধেমন ইহার একটা দ্বার সেখানেও 

ধূপ ইহার আর একটা দ্বার 'মীছে। ইহার 
অপর মুখটী বাহিয় করিতে গিয়া কত 
লোফেই সহসা গভীর জলে নিমগ্ন হইয়! অফালে 
মুতাপুখে পতিত হইয়াছে তাহার স্থিরত| নাই।” 

আমার কাশ্মীর যাত্রা | 

[ ও তাহাতে নিতান্ত অদ্ভুত অদ্ভুত যত দেবদেবীর! 

স্বারদেশ শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত। ইহার অন্ধকারা- 

সুড়জের দেয়ালের গারে অনেকগুলি কোলঙগ ]. 

২৯১ 

হরর । 

ূ (পরতিমন্ । এখান হইতে আমরা একটা চতুষ্ষোগ ! 

ভগ্রপ্রায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অঁনেক- ূ 
গুলি শিব স্থাপনা দেখিলাম । তন্মধ্যে ছু একটা, ৃ 
শিবলিঙ্গের কিয়দংশ করিয়া ভগ্ন দেখিয়া পাণ্ডা! 

মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত: 
হইলাম, পাপিষ্ঠ সম্রাট আরঙ্গজীব & সকল! 

 দেবতাঁদিগের এ প্রকার দুর্দশা করিয়াছেন। : 
1 পাঙ ঠাকুরের এ কথাটা বিশ্বাস যোগ্য ঝলিয়াই : 
বোধ হয়। কারণ ছুবৃত্ত আরঙ্গজীব যে কতদূর | 
অত্যাচারী ও হিচ্দুধর্ণ বিদ্বেষী ছিল ভারতের 
ইতিহাসই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিদা থাকে। : 
মন্দির হইতে ৰাহিরে আদিলে একটা ছিন্ন! 
মন্তক বটবৃক্ষকে নির্দেশ করিয়! পাগাজী ঝলি- 

লেন “বাবু এই দেখুন সম্মুথেই “অক্ষর বট।”: 
এই বৃক্ষট সৃষ্টির প্রারস্তেই জন্মিয়াছে এবং ; 
মহাপ্রলয় কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে ইহা | 
হইতে তিনটা গ্রকাণ্ড গ্রকাণ্ড পত্র বহির্গত 
হইয়! সেই প্রলয় নীর আবৃত করিবে। তখন 
সেই পত্র তিনটাতে আবার ব্রহ্মা, বিষু- ও. 
মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া নৃতন স্থষ্টি আরম্ত 
করিবেন।” বৃক্ষটর মূল স্বন্ধ ভূমী হইতে প্রায় 
অর্দ হস্ত উঠিয়া ছইটী. বৃহৎ শাখায় বিতক্ত হই; 
প্রায় মদিরের মন্তক স্পর্শ কািয়াছে। পাও: 
ঠাকুরের কথামত বৃক্ষটার বয়ংক্রম অন্ততঃ 
২৪০০০ বংসর হয় । কিন্তু এত দিনের প্রাচীন ' 

বট বৃক্ষটা যে এই রৌব্র বাযুহীন :নিয়ালোক : 
ভূগর্ত মধ্যে আবন্ধ খাকিয়াও অস্তাপি যে জীঙ্গিত: 
রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্যের বিষয় 1) টু 
 সন্তবত পাতালপুরীর এই মন্দির ও বটবৃদ্ষ 



 অমীরণ। ্ বত 

| উভয়েই এক সময়ে সমতল ভূমীর উপরেই 
| ছিল। গ্রদিপ্ধ চীন পরিবাজক হয়েনন্তাঙ্গের 

| প্রস়্াঈ বর্ণনাটীতে উত্ত িদধান্তে উপনীত হইবার 
| যথেষ্ট কারণ প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। তিনি বলিয়া 
| গিগ্কাছেন '& সময়ে (৭ম শতাববীতে ) নগরের 

|| মধাস্থলে ত্রাঙ্মণদিগের একটা নুন্দর শিব দন্দির 

ও তাহার সশ্বুখেই একটা অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড 
| বটবৃক্ষ ছিল। তখন প্ররয়াগে ভয়ঙ্কর মরবলী 

| প্রথা প্রচলিত থাকায় শত শত নরনারি দেবা- 
: | জয়ের সপ্পুধে নিজ নিজ গ্রাণ' দেবতাকে বলি 

| স্বরূপ গ্রধান করিত। তাহাদের অস্থি রাশি 
| গেই ব্টবৃক্ষের মূলে স্ত.পাকারে পাড়িয়। থাকিত। 
| মামুদ গঞঙ্জনীর ভারতাক্রমণের মম প্রসিদ্ধ ঘবন 
| গত্ডিত আধুরিহান একবার মাসুদের মহিত 

] শ্রশ্াগে আসিয়া এই “অক্ষ বট” দেখিতে পাইয়া- 
| ছিলেন কিন্তু তৎকালেও বৃক্ষটা বর্ভমানক্ষপ 

[ ভূগর্ভে সমাধি প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি ইহাকে 
| শ্রঙ্থাগের হিন্দুমাত্রেরই অতি পবিত্র বৃক্ষ বলিয়াই 
] খলিয়৷ গিয়াছেন। কিন্ত সেই বট বৃক্ষটা যে 

| বর্তমান পাতালপুরীস্থ অক্ষয় বট, তৎ বিঘয়ে 
] আমাদের মনে অত্যন্ত সন্দেহ হয়। হাহা হউক 
| মামুদের পর ছইতে ছমাষুন বাদসাহের রাজদ্ব 

|| শেষ পর্য্যন্ত এই দরপত বর্ধব্যাপী ববনদিগের 

]| দায় অত্যাচার নিবন্ধান দেবাশয়টা কিছুকালের 
] অন্ত একপ্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিলেও 
টু চলো ইত্যঘসরে গঙ্গা যমুন। নদীদ্বয়ের আনীত 

ৃ খানুকাত্তরে ইহা: একেবারেই তুনিম়্ে প্রোথিত 
ইইয়। পড়ে |: এই প্রকর প্রোখিতাবস্থায় 

ৃ বহুকাল থাকবার গর. হহাদতি  আকরর মাহ 
ইহা উদ্ধার সাধন করিয়া হিন্দুদেবালয় হিন্দু 

দিগেরই হস্তে প্রত্যর্পন করবেন । কিন্ত মন্দিরটা 
অতি অন্পকালমাত্র সমতল ক্ষেত্রের উপর 
থাকিয়া পরের স্তায গুনর্ার মৃত্তিকা নির্ষে 
নিমজ্জিত হইক্াঁ যায়। এই অবস্থাতেই থাকিয়া 
ইহা পাতলপুরী নামে সাধারণের নিকট পরিচিত 
হ্ইয়। আসিতেছে । 

পন্মপুরাণে কথিত আছে, “যে ব্যক্তি প্রস্ধাগ- 

ধামে অক্ষয় কটমূল গ্রাণ্ত হুইয়! তথায় প্রাণত্যাগ 
করেন সে সর্ধলোক অতিক্রম করিয়া! শিবলোকে 
'গমন করে। এই স্থানে ঘাদশ আদিত্য রুদ্রকে 
আশ্রয় করিক্কা তাঁপ প্রধান করেন এবং আ্বখিল 

জগৎ দগ্ধ করিয়া থাকেন কিন্ত এ বউমুলকে 

দ্ধ করিতে পারেন ন/। -গবান্ রালকরূপী 

হইয়া বটবৃক্ষ শাখায় পত্রপুটে শয়ন করিয়া 
থাকেন।” আমরা যথাবিহিতন্ধপে এখানে 

পৃজার্দি সারিয়! লইলাম। 
হিন্ুজাতি চিরকালই ধর্্মপ্রিয় |. কর 

সম্বন্ধে যিনি তাহাদিগকে কণামাত্র উপকার 

করেন, তাহাকে গ্রাণাস্তেও ভুলিতে পারে ন|। 

বোধ হয় তাই আকবর সাহ যবন' কুলোস্তব 
হইলেও তিনি পূর্বজন্মে হিন্দুছিলেন এক্প 
কল্পন। অনেকে করিয়া থাকেন। এখানে এক্সপ 

প্রবাদ বছদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে থে 
আকবর পূর্বে মুকুন্দ শর্্া নামে এক জ্ধ্তি 

দরিন্্ ্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাহার. টবভৰ 
পিপাসার শান্তি | হওয়ায়, তিনি একদ। এক 

তা্রফলকে নি জীবন বৃত্তান্ত, লিখিয়া রািয়! 

ভ্িবেধি জলে প্রাণ -বিলর্জন দেল। খবহাও 
কথিত আছে) ব্রিষেপীতে কে বে প্রকার কামেন! | 
করিস প্রাণভ্যাগ.করে,. অগ্মান্তরে ভাঁহার জগ 



যোনী লাভ হুইয়! থাকে । মুকুন্দ শর্মা সম্রাট 

পদপ্রার্থী হইয়। গ্রাত্যাগ করেন, স্ত্রাৎ তিনি 
মঁগল সমাট হুমায়ূনের ওরুসে ও স্ুলতীন্ 
হাসিদ বান্থুর গর্তে আকবররূপে জন্মগ্রহণ 
টি ১ 

আমর 'পাতালপুরী হইতে একেবারৈই 
ধর্শশালায় ফিরিয়! আসিলাম। উত্তর পশ্চিমের 

শ্রীক্গাতিশব্যের সহিত পাঠকের ইতিপূর্যেই 
মোকামেতে পরিচয় করিয়৷ দিয়াছি। স্বতরাং 

এখানকার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তগুলি 
একবার দেখিয়াই অস্ভই রাত্রিতে আমাদিগকে 

স্থানান্তরে গমন করিতেই হইবে । সেই কারণ 
আহারাদির পরে ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়' খসরূবাগ' | 

দেখিতে যাইলাম। 
|. খসকুবাগ রেলওয়ে ষ্রেষনের অতি সঙন্িকটে। 
(মানসিংহের ভন্মীর গর্ভজাত মোগল সম্রাট 
জাছাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু এই প্রদেশের 

(শাসনকর্তা ছিলেন। তিনিই উদ্ভানটা প্রস্তত 
করেন। তীহার যৃভ্যুর পর তাহারই সাধের 
উদ্ভানে তাহার সমাধি হয়। এক্ষণে উদ্বানটা 
এলাছাবাদ মিউনিসিপালিটার অধীনে থাকিয়া 
অতিষতে রক্ষিত আছে। উদ্তানের প্রবেশ ছার 

ইটী। প্রথম ছারের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড এক্ষণে 
উদ্ভানের অন্তর্গত নছে। উহা মিউনিপি- 
গালের মহুলভুক্ত। ইহার সন্গিকটেই দ্বিতল 
| কৃপধাটী । শ্রীক্ষকালে পূর্যে' বেগম বিবিরাই 

নাকি এই বাষ্টাতে বান করিতেন । কিন্ত 

| এক্ষণে সাহেব বিবিয়াই উ'চাদের স্থানে বসিয়া 
 শীগুল বানু সেধন করিয়া থাঁকেন। প্রথম 
'ছারের মধ্যন্িত ভূমিয় পর আয একটা প্রকীও 

আমার কাশ্মীর যাত্রা! । 

সপ শপ সস 

২৯৩ 

দ্বার। ইহা উচ্চে প্রায় ৫**হস্ত অপেক্ষা অধিক 

বলিয়াই,বোধ হইল। ইহার শিল্প ও কারুকার্ধ্য | 
এতাদুশ মনোহর যে, একবার দেখির্লে তৃষ্ত 
হওয়া "যায় না বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। 
দ্বারটী অতিক্রম করিয়াই দেখিলাম যেন পথের 
ছুই পার্থে চিত্রবিচিত্র মখমল শব্যা বিশ্কৃত | 
রৃহিয়াছে। পাঠক ! ইহ! উর্ণা নির্মিত যখমল 
নছে, শ্তামল নবছুর্বাদলের মধ্যে নান! জাতীয় 
নানা বর্ণের ফুল সকল প্রশ্ষ-টিত হইয়৷ মখমল 
শব্যার আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পর 
পুষ্পোগ্তান শত শত বিবিধ বর্ণাযতনের গোলাপ, ॥ 

জুই, মন্মিকা প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রন্ষ/টিত হুইয় | 
সুষমা! ছটায় আমোদিত করিয়া রহিয়াছে। 

| উদ্যান মধ্স্থলে তিনটা সমাধি মন্দির তন্মধ্যে | 

প্রথমটীতে খসরুর জননী (১) খিতীয়টাতে 
বং খমরু ও তাহার ছুট পুত্র এবং তৃতীরটাতে 
খসরুর মধ্যম ভ্রাতা পরতিজ.-সকলেই পাধিব 
সুখ দুঃখের অতীত হইয়া টির নিজ্রায় অভিতৃত। 
হতভাগ্য খসরুর সহিত অনেক দিন হইতেই, 
তাহার পিতা জাহাঙ্গীরের বিবাদ চলিতেছিল। 

পিতা সিংহাসনে আরোহন করিলে পুত্র নিঞ্জ | 
বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিয়া পঞ্জাবে পলায়ন 
05) প্রবাদ আছে, নুরজাহানের রগলাবপ্যে | 
মোহিত হইয়! জাহাঙ্গীর বাদসাহ খসরুর মাতাকে আর | 

তাদৃশ ভাল বাসিতেন না। তাহাতে হতভাগগিনী 
অস্তঃপুরস্থ একটা কূপ মধ্যে পতিত হইয়া আত্মহ্ত্য। || 

করেন । কিন্তু কেহ কেহ বলেন তিনি আম্মহুতা। | 
করেন নাই। নূরজাহানই এক বাজে: _নিজাবাংদ | 

নিমন্্রন করিয়া, আনাঁইয়। চক্রের প্রতিরিত্ব দেখাইবার 
ছলে কৃপমধো নিক্ষেপে গুগতাবে ঠাহাকে হ্ত্যা করিরা- ৃ 
ছিলেন। 

১6 



[২৯৪ 

ৃ রিয়া! পিতার বিরুদ্ধে একদল সৈস্ত সংগ্রহ 

করিয়া, বিদ্রোহী হুন। কিন্তু তিনি পিত। 
কর্তৃক বিতন্তানদীতীরে পরাজিত ও বন্দীকৃত হন 
| তৃগ্চপরে খসরু অশ্ষবিধ কারান ভোগ 
| করিয়া! নিজ সহোদর সম্রাট সাহাজাহানের 
| কুচকে ১৬২১ খুঃ ছুই পুত্রের সহিত নিধন গ্রাপ্ত 

হুন। 
( অনেক্গলি কবিত। লিখিত আছে। সকল 
| কবিতারই প্রায় এক ভাব। তাহাদের ভাবার্থ 
এই রূপ--“অর্থের জন্ত কিনা হয়। পিতাঁ, পুত্র- 

 গ্নেহ বিনর্জন দেন, পুত্র পিতার অবাধ্য হয়। 
/জ্বাতা, জাতাকে, হত্যা করে। ইহ সংসারে 
 তার্থতু এক্মাত্র যত অনর্থের মূল, পরম শক্রকেও 

| বরধ.. বিশ্বাস করিও। তাই, তথাপি অর্থকে 

সকল । কৃখনও বিশ্বাস করিও না' ইত্যাদি 
[ কবিতাই অর্থের অপকর্ষতা! গ্রতিপন্ন. করিতেছে। 
| .. খমকবাগ অবরস্থ লোকদিগের অত্যন্ত প্রিয় 
ৃ উদ্গান।. গ্রাতে ও সন্ধ্যাকার্পে কলিকাতা 
| ইডেন উদ্ধানের, স্তায় এখানে সন্্রান্ত. ব্যক্তিগণ 

| আম়িযা বায়ু সেবন করিয় থাকেন। পূর্বে 
| এই. উচ্চানে, আকবর.লাহের ইউরোপীয় তুর- 
বাসী হাম্বলী বেগমবিবি.বাস করিতেন।. কিন্ত 
। কাল মহাত্ম, এরূপ যে, তিনি পুর্বে যে গৃহে 
ৃ থাকিতেন, এক্ষণে সেই গৃহে প্রধান উদ্ভানরক্ষক 

: বাস করিতেছে।' গৃহটা কিন্ত হাস্বলী ঘিবির- গৃহ 
ৃ ৯৬ খ্যাত আছে। 

প্রধান” হইতে, আম্রা 'মেওহল' দেখিতে 
বং ২ফেউহনা :মেও সাহেবের মরণ চি 

খান ব্য মেওন্স্ত। 
থর ১২ তে. ালজলীক্, ২ 0০ বাশি সত এ শত 0 

খসরুর সমাধিমন্দিরে পারস্ত ভাষায় | 

শুপ্তঠী কলিকাতার 

মমীরণ 

বলিক্স। আদাদের বোধ হুইল ।: বৃহৎ বৃহৎস্তস্ত- 
গলি যেন ক্ষু্র কষ যীর স্থায় হইয়াছে, মনু? | 

গোঃ মহিষাদি যেন ক্ষুদ্র কাঁটাবলীর স্থান | 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতিছে।, 

“ মদুমেন্ট হইতে নামিয়৷ আমরা এ প্রদেশের | 
ছোটলাট মাহে বাহাদুরের বাত দেখিতে গল্নন | 
করিলাম। তখন ছোট. লাট-সাহেব শৈলাবাগে 

বাটার কর্তার অবর্ত | 
মানে বাটার যেরূপ দুরবস্থা হইয়! থাকে,এখানেও | 
আমরা তাহাই, দেখিলাম । রাজ বাড়াটা আমা" ৰ 

দের দেশের কোনও ধনাঢ্য ব্যক্ির- ফ্যাসানের ৰ 
বাটার গ্তান্স দেখিতে, কিন্ত ইহা অপেস্থাক্কত ৰ 

অবস্থান করিতেছিলেন। 

বড় ও সুন্দর 

এখান হইতে আমর] াসকীদেবের মন্দির 
প্রবাদ, আছে, 

শ্রীরামচন্ত্র বনগমন কালে স্বয়ংএই শ্রিব স্কাপনা | 
হই . শিবকোটা দেখিলাম, ). 

করিয়া পার্ধ তীনাথের উপামন! করিয়াছিলেন । 

এই শিব পুজা করিলে, লোকে. .লক্ষ "শিব 

মন্থমেন্ট অপেক্ষা উচ্চতর ন! হইলেও প্রা 
সমান হইবে সন্দেহ নাই। আমর] ইহার উপরে ৰ 
উঠিয়া এলাহাৰাদের বাসথৃহ্তাবলী. একবার | 
দেখিয়া লইলাম। নিয়স্থ বৃক্ষ, লতাঃ মন্দির, 

অট্টালিকা প্রভৃতি সমস্ত যেন পরস্পর লিপ্ত | 

"প্র ০ রস 

এও ০০ স্পেন 

পুজার ফল প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ইহার নাম.শিব” ৃ 

কোটা হইয়াছে। 

. এখান হইতে: রানের ফ্ছি পরেই ৃ  
পথিমধ্যে সন্ধ্যা হই 

বাগে আলোপী, দেবীর মন্দিরে.আরতি. দেখিয়া | 

র্শশালার ফিরিলাম। শী র্ 

আল্নরাও: আলোপী, 

পীঃ্থানের ঠা এ ৮৮1 



আমার কাশ্পীর যাত্রা।  * 

সর ..- 

|| ১ বর্তমান এ্লাহাবাদ নগরকে মোটামুটি তিন 
| অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। ছূর্স বা সৈনিক 
|| ব্তিগ, তীয় প্র্কত সহর ছূর্গ হইতে প্রায় |*তিন' মাইল দুরে, তৃতীয় ই'্রাজী কোয়াটার। 
5 এলাহাবাঁদ বর্তমানে উত্তর পশ্চিয় প্রদেশের 
] রাঁজধানীরপে পরিণত হওয়ায় এখাক্কনও কলি- 
কাতার ভাঁয় কলের জল গ্রভৃতি ব্যাহিক | 

রাজনৈতিক আলোলন হয়, তাহা! সমন্তই এক; 
মাত্র প্রবাসী বাঙ্গালীর উদ্যোগে এলাহাবাঁদ 
হইতে প্রসিদ্ধ অর্ধসরকারী পাইওনিয়ার ও মর্ণিং- 
পোষ্ট নামক ছইখানি সংবাদ গত্র প্রকাশিত হয়। 

সন্ধ্যা অতীত হইলে আমর অতিশক্ন ব্লাস্ত' 
হইয়া! ধর্শশীলায় ফিরিয়া আসিলাম। আঁমী-. 
দের 'প্রাতঃকালের পাগাজীর পিতা আমাদের 

|| উ্ধতিরও চি দেখা দিয়াছে। সরকারী রাস্তা | সহি সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের অগ্রে 
] খাটের অবস্থাও অন্যান্য পহর অপেক্ষা অনে- | আসিয়া বসিয়াছিলেন। 

| কাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল । কলির্কাতার 

স্তার় এখানেও একটা মিউনিনিপালীটার বাজার 

[| আছে। যদিও বাহাকৃতিতে এখানকার এই 
| বাজারটী কলিকাতার বাজারের স্তায় তত 
| সুন্দর নহে, কিন্ত এখানকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট 

] বলিয়াই বোধ হইল। মুসলমানদিগের রাজত্ব- 
ৃ কালে প্রয়াগ সহরকে কখনও কখনও ফকি- 

'| বাবাদ নামে অভিহিত করা হইত। শুনিলাম 

| বারাণসীধামের তুলনায় এখানকার অট্রালিকা- 
| দির সংখা অতি অল্প এবং এখানে ফকির 

| সক্যাসীর বাস অধিক' এবং কতকটা অক্রস্থ জন 
'| সাধারণের 'অবস্থা তত প্ডাল নহে বলিয়াই ইহা! 

.| এই নূতন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । গঙ্গাতীরে 
| দারাগঞ্জ নামক পল্লীটা বিশেষ সমৃদ্ধশালী বলিয়া 
(আমাদের বোধ হইল। 
| এখন এখানে চাকরী ও জলবায়ু পরিবর্তন 
1] উপলক্ষে প্রবানী বাঙ্গালীর *সংখ্যা অনেক 
1| অধিক হইয়াছে ও দিন দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাই- 

পাগ্ডাঠাকুর মহাশয়ের বয়/ক্রম অন্ততঃ ৮* 

বৎসর হইবে । তিনি এক্ষণে নিজ পুত্রের হস্তে: 

কার্যের সমস্ত ভার দিয়! নিশ্চিন্ত মনে ধাঁটী 

বসিয়া রহিয়াছেন। যাঁহা হউক, আমরা সন্ধ্যাকৃত, 

সমাপনান্তে জলযোগ করিয়া শয্যায় বিশ্রাম 
করিতে লাগিলাম।, ক্রমে কথায় কথায় সিপাহী: 
বিদ্রোহের কথা উঠিল্ল। বৃদ্ধ পাণ্ডাঠাকুর অনেক 

গৌর চন্দ্রিকার পর এখানকার বিদ্রোহের গলপ 
যুড়িয়। দিলেন) তাহার প্রমুখাৎ যেরূপ ুঁনি-: 

মাছি তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বলিলাম । ৃ 

“মিরাট, কাপপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহের 

কথ। শুনিয়৷ এখানকার অনেকেই পূর্ব হইতে: 
সাবধান হুইয়াছিলেন। বড় বড় ইংরাজ ও ফির্রি-, 
ঙগীর! দুর্গমধো গিয়৷ আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রো-। 
হীরা তাাদের বড় একটা কিছুই করিয়া উঠিতে 
পারে নাই। কিন্তু ধাহার! নিজ নিজ অনৃষ্ট ও 

সাহসে ভর করিয়া! সহরে বাস করিয়াছিলেন, 
তাহাদের আর ছর্দশার পরিসীমা ছিলি .ন! |] 

৭] .তেছে। এগেলের অধিবাসীরা অতি তত্র ও বিনদ্রী, | বিভ্রোহানল প্রজ্জলিত হইল, সিপান্ীরা প্রথমতঃ 
রর 'কিস্ধ লেখাপড়ার উদ্নতি সম্বন্ধে ইহারা আমাদের | তীহাদের যথী। সরক্ঘ .বলপুর্বা-্রপূকরিল ও 

1] অনেক পচাৎ্বর্তা। : সবততরীং এখানে যত কিছু :. ভাহার পর বিবিধ গৈশাচিক ও নৃশংস ব্যবহার! 



4 ২৯৬ 

্ এাহাদের অবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই হত্যা 

'.করিয়৷ আপনাদের রক্ত পিপা! মিটাইল। 
| . পইহার পর ছর্গাবরোধ-ইংরাজের কামান 

| জে করিয়া! ছুর্গমধয প্ররেশ করা দেবতার-পক্ষেও 
'] ছুঃসাধ্য মন্গুয্যেরত কথাই নাই। ন্থৃতরাং বিদ্রোহী 
মেন! সন্তুখ সংগ্রামে ইংরাজকে পরাস্ত করিয়া 

|ছর্দ অধিকার করিবার আশা! ত্যাগ করিয়া গ্রায় 
'[সপ্তাহাধিক কাল ছূর্গ বেষ্টন করিয়া রুহিল। 
'| বিদ্রোহের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষীয়ের! ইতিপূর্ক্রেই 
|.খচুর খাদ্য ভ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

'সুতরাং ছুর্গ অবরোধ জনিত হুর্গ মধ্যে অল্নাভাব 

|হয়নাই। 
এপ্রিকে লুটের লোভে দিন দিন শত শত ছুট 

| লোকেরা আসিয়া বিদ্রোহীদের দলপুষ্টি করিতে 
(| লাগিল। পুর্বে প্রয়াগে, প্রায় ছুই হাজার 
| ব্রা্ষণ পণ্ডিতের বসতি ছিল। ইহারা এখান- 
| কার তীর্থ যাত্রীগণের 'উপর মধ্যে মধ্যে অত্যাচার 
'|-ক্িতেন। সেই জন্ত ইংরাজ রাজ তাহাদিগকে 

১] দমন করিতে বাধ্য হন। সেই ষময় হইতে ইংরা- 
[ঘের উপর . পাগ্ডাদিগের মনে মনে বিলক্ষণ 
|স্বাকোশ ছিল । : এক্ষণে সুযোগ পাইয়! তাহা- 
|| গে মধ্যে অনেকেই গিয়া বিজ্রোহে যোগ দিল। 
|. ৭ এই সময়ে এখানে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী 
কর্ণ উপলক্ষে বাদ করিতেন। একেত তীহারা 

'[স্বস্বাবতই তীক্ক, তাহীতে আবার চক্ষের. উপর 
[আই মহামারি ..বিজ্োহানল: শ্র্জলিত। : চারি 
([। দিকেই; ঘোর বিপদ, দেখিস শুনিয়া তাহারা হুর্গ 
|ষধ্যে একটু: 'আশ্রর - ঢাহিষ্লাছিলেন। কিন্ত | 
[তাহাদের শ্রার্থদাক্কংকেহ কর্ণপাতও-করে নাই । 
'|কগনক্তোপায় হইয়া 'বিনি “যেরপে পারিলেন. সেই 

. অদীরণ। 1. 
ক্ধপেই ভিনি আত্ম রক্ষায় বন্ধবান হইলেন। 
নুথের বিষয় এরই যে, এ বিদ্রোহে এখানে একজন: 
মাত্র বাঙ্গালীকেও প্রাণ হারাইতে হয় নাই /* 

"যাহ! হউন্ক, কাল কাহারও অধীন নছে। 
সুখেই হউক আয় ছুঃখেই হউক কাল এক 
রকমে কৃটিয়! যাইবে। এ ছর্দিনেও যখানিয়মে 
কাল কাটিতে লাগিল। প্রায় ৭৮ দিন পরে 

ইংরাজ সেনাপতি 'সসৈণ্যে আনিয়া! উপস্থিত | 
হইলেন। তাহার অলৌকিক নাহস ও রগদক্ষ- 
'তার গুণে প্রবল নদী আোতে তৃণগুচ্ছের. স্থায় 
অসংখ্য বিস্তরোহীসেন] সমস্তই ভাসিযা! গেল। 
এইবারে ইংরাজন্বদয়ে প্রতিহিংসা! জাগিয়া 
উঠিল। বোবার হাতে কালার আর পরিত্রাণ, 
নাই। অনেক্কে ফকীর সন্নাসী প্রভৃতির ছম্ববেশে 
দেশ ছাড়িয়া পলাইল। যাহারা! স্ত্রী গুত্রাদির 
মায়া কাটাইয়। দেশ ত্যাগ করিতে পারিল না, 
তাহার] প্রায়ই এক্ষণে বিজয়ী ইংরাজ রাজ্যের 
সামরিক বিচারে (০০010287091) গ্রাগ হারা" 

ইতে লাগিল। যাহা হউক, পরম পিতা: গরমে- 
শ্বরের. কৃপায় ২১ দিনের মধ্যেই ইংরাজ হৃদয়: 

হইতে প্রতিহিংন! প্রবৃত্তি তিরোহিত হইলে, 
বৃশংনত্ার অভিন্ন ক্রমে শেষ হুইয়! আধিল। 
তখন শান্তিদেরী হাঁমিমুখে আবার নগর মধ্যে 

আদিয়া আবিভূতি। হুইবেন। এই সিপারী 
বিদ্রোহের পর হইতে এখানে ছুর্গের নিকটবর্তী: 
স্থানে সর্বপ্রক]র-জন্ভ। বে বলির! একেবারে 

নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

গর শুনিতে বিিনীসারি উিজ্তা 

আমর পাণডাজীকে বিদায় দিয়া এরদরশালা হইতৈ: 
টেনে, বাজ! করিলাম। ধর্শশালাটীর “কা এ 
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'পর্ধযন্ত কিছুই বধ হয় নাই। ধর্্মশীলাটা দ্বিতল 
বৃহৎ অন্রালিকা। ইহায় মধাস্থ জবিতিত 

প্রাঙ্গন বিবিধ-ফলপুশ্পে শোভিত ও ওগ্ামধাস্থ 

একটা অতি ক্ষু্র মন্দির মধ্যে ভ্রীতীলক্ীনারায়ণ 
বিরাজ করিতেছেন । একটা অতি সংরাহ্গণ দেব- 
পূজার জন্য নিযুক্ত আছেন। এই ব্রাহ্মেণই এ 

] অনেকগুলি দাসদাসী যাত্রীদিগের সেবা শুশ্রষার । 

দিগকে যেরূপ ভাবে ঘনত্ব 'ও আপায়িত করিয়া 

'খাঁকৈন তক্ন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ না 
[দি খাকিতে পারিলাম না। ধর্শালটা 
'ছ্বিমহল। বাহির মহলের দ্বিতলে ভদ্রবংশীয় ও 

|"সন্থান্ত 'অথিতিবর্গ ভিন্ন অন্য কেহ থাঁকিতে 

'জোর্টকরাই থাকিতে' পান। অধিকাংশ গৃহ 
গুলিই ইংরাজি ফ্যাসানে চিত্রিতও গৃহের তলদেশ ; 

| মাছ দ্বারা (86110) আবৃত। গৃহগুলিতে 

0 টেবিল, চেয়ার প্রতি সমন্তই আছে দেখিলাম। 
| 'বোধাই প্রদৈশশ্থ বিখ্যাত' ধনবান আঁ শ্রীষৃক্ত 

বাধু ধগাকুল চনত তেজপলি এই ধর্শালাটা 
*নিশ্পিপ কক্িযাঁছেন। তেজপাল মহাশয়ের এই 
গুপ্যকর্পে বস্ততুই অনেকের উপকার হইয়াছে 
আদ তিনিও শত 'সহল যাত্রীগণের আশীর্বাদ 
ই এগ করিতেছেন ঈখর ভীহার 

|মঈীল করুন : 
5" সঙ্ধসনারে টে সে জানিল খাও রে 

) আমার কাশ্মীর যাত্রা । | 

ছুই একজন-সাহেৰ কেক্ল মধো মধ্যে আমাদের : 
এক চেটে" কামরায় উঠিতে আসিয়াছিলেন, বটে, ! 

বাটার দারগ! বা একরূপ কর্তা । ইঙ্গার অধীনে | 

জন্য নিফক আছে। দারগা* ধর্মশশীলাটী যেরূপ | বাঁচিলেন আমরাও বাঁচিলাম। 
বত্তবে পরিষ্কাত রাখিয়াছেন এবং আগত ' ধাত্রীঃ 

'পায় না । ভিতর মহলে সন্ত্রান্ত বংশীয় স্ত্রী 

'আমিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণসাগরের হাওয়া লাগিয়া 

বলা বাছল্য বোধ হত্ব-সাহেব অনেক বামা! 

স্বাজীসখ্যো স্মতি অধিক দৈধিয়া আমিরা লফলে (: 

| ফট জার ঠাই জাজ শা বিশ্ার] 
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করিয়া এক একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বসিলাম।, 

কিন্ত প্রকৃত স্থানাতাব বুঝিয়াই হউক, ঝ! কালা: 
আদমীর সহিত একাসনে বিলে পাছে তাহাদের । 

গৌরাঙ্গও কুষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই আশঙ্কাতেই! 

ইউক, তাহারা অক্ষটন্বরে কি'জানি কি বলিতে: 
বঙ্গিতে,অন্ত কামরায় গিয়া উঠিলেন। তীহীরাও: 

ইহার পর. 

একটা ফিরিঙ্গী যুবক বিকট চিৎকাঁরের সহিত 
' টিকেট *৭টিকেট+ করিতে, করিতে আসিয়া: 

তিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে আমাদের কামরার সম্মুখে : 
দড়াইলেন। দূর হইতে সাহেবের সাঙ্কীর 
গলা বাজী শুনিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার জামাতা | 
আসিতেছেন বলিয়াই আমাদের শ্রম হইয়াছিল। 

কিন্ত এক্ষণে ্টেশণর উজল দিপালোকে 

সাহেবের জাপান বার্ণিন্ বিনিনদিত মুখকান্তি। 

দেখিয়! বেশ-চিদিতে পারিলাম ইনি আমাদের : 
কলিকাতার চুণাগলীর ইন্দ, পিন, গ্রস্থৃতি 
মাহেবদের সহোদর ভাই। সাহেব, খাটা 
বিটিশ বরণ. লণ্ডন হইতে ইতিয়ায় আসিতে 

বোধ হয় ইহার শ্ন্দর কলেবর এক্ষণে: 

এইরূপ পাকা কৃষ্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে।; 

ঘসিয়াছেন ও অনেক বারসোপু সাজীমাটা' 
প্রভৃতি মাখিয়াছেন; তথাপি গায়ের পাঁকীছিট: 
উঠে নাই। আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল 
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গায়ে দৈবাৎ কালা আম্মির হাওয়াটি পর্য্যত্ 

| লাগিলে তাহারা প্রায়ই হন্তস্িত্ সারমেয় 
| কুলাত্তকারী প্রকাণ্ড লগুড় খণ্ডের, সাহায্যে 

সমীরণ |. 

ধু কাত। বাসী সহোদয়দের চলিয়া যাইতে যাইতে থাফেন। ইনিওত সেই দাদার ভাই 'শেষ 

পরিউয় জিজ্ঞাসা করিতে গিয়। একটা গোলযোগ 

ৰাধাইয়া। বসিব। সাহেব টিকিট গুলি দেখিয়া 
গমন করিলেই শপ হইতে ট্রে ছাড়িয়া 

1 তৎক্ষণাৎ বাতরোগের চিকিৎসা ফুড়িয় দিয় | দিল। 

প্রহেলিকা। 

আমরা ছুজনে রোজ প্রাতে__হাবড়া পুল হইতে 
আর্ত 'করিয়! আহিরীটোলার ঘাট পর্যযস্ত 

বেড়ীইতে যাই। দিনদিন রামশরণ শরীরের 
মহছিত, মানসিক ত্বস্থৃত! লাভ করিতে লাগিল। 

.. ইন্ফুমতীর কথা দে এখনও ভূলে নাই, ভুলি- 
বেওনা। .মধো মধ্যে এ প্রকারে কোন প্রসঙ্গ 

ভুলিলেই আমি তাহা অন্ত কথায় উড়াইরা 
“দিতাম ॥ কিন্তু তাহার অন্তপু-হৃদয়ের এক 

একটা লুঙ্ারিত দীর্ঘশ্বাস--এক একটা .মর্ষো- 

| জাসমরী কথা, আমাকে মধ্যে মধ্যে- বড়ই 
| ব্যাকুল করিত। 

| .. একদিন. ়ামশরণ আমায় বলিল--“ভাই, 
| বত ক/ রলিতে কি? এদেশে আমার আর 
[শাস্তি নাই). স্থান; ও. দৃষ্- পরিবর্তনে জীবন 
| লাটরোর নূতন. অক্ক উদঘাটন ন| করিতে পারিলে 
1], জআমার জীবন কেবল নয়কবন্ত্রণাম্ হইব়ে। 
| স্বামি নির্জনে ধাকি--শর় চিন্তার মধ্যে ইন্দু 
ৃ 8৬৫ স্কামার হৃদয়ে অন্ঞাতষারে- 88188 দ্নেখা 

নর ০ আশা তত তত ৯ হা এড ৩ সং ০৯১ পা উট প০ত হ পট ক ৪১০৯০ ০৩ ই ০ পক বাত ০ শি এ টির নরিশির এ ০৭ ০১৯১১ ০০ টির রা 

| 

( শেষ অংশ। ) 
] 

. রামশরণ এখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে দেয়। আমি জ্াহার করিতে চি ভিজ, সে 

এক সময়ের শগ্ত্তিময় জীবনের গৃহ-চিত্র সজীবতা | 

লইয়া! আমার সন্থুখে উপস্থিত হয়।. আমি রাত্রে 
নিদ্রা! যাই--আমার মনে হয়__ইন্ছু যেন ক্ষম! 
ভিক্ষার জন্ত অস্রপুর্ণ নয়নে আমার পগ্রান্তে 

বসিয়া অশ্রপাত করিতেছে । সে যেন আরও 

মলিন হইয়া গ্রিয়াছে-সে অগ্দরী সৌনার্যে কত 

যেন কালিমা পড়িয়াছে- চক্ষু মগ্র, শরীয় শীর্ণ, |. 
মুখ বিবর্ণ, আর সই বিবর্ণ--গণ্ওে ধারাপ্রবারহী 
অশ্রজল। সে যেন বরে-আমি অপরাধিনী 
বটে--কিস্ত 'কলক্ষিনী নহি। স্বামিন্! যাহা! 
কিছু দেখিয়াছ সবই ভ্রম।” ভাই! দিষারাত্র 
এই .সৰ চিন্তা আমার  মমকে-্বাত্যাবিস্ষৃ্ধ 
জলধিবৎ আকুলিত করিয! রাখে । চিন্তা-তরকের 

প্রবল আঘাতে-_-এই ক্ষীণ হবদয় আরও ীগতার 

মধ্যে ডুবিয়া পড়ে । এ কঠোর (পর্রীক্ষা-স্সার 
আমি সহিতে পারিতেছি না। চল এমন কোন 

স্থানে যাই, যেখানে :গ্রক্কতির কোলে থাকিনা 
নিসর্গের ম |য়ান্ দৃষ্ঠ, দেখিয়া 



1 বিদায় লইতে গেলে ম্বদয়ের মধ্যে কি তুমুল পবিত্র মৃত্ঠি দেখিয়া আসিল। আমি.কাশীর নূতন 

স্ৃতি-ভবিবাত বিরহের যত কষ্টকর কল্সনা_ [ বাসার ফিরিয়া আসিয়া, রামশরণ স্প্রখৰ ৃ 

| সকল অসুন্দর চিন্তাকে মহা--নুনদরের চিন্তার | সাওতাল পরগণার রক্মকায়, পাহাড়ের দৃশে ৃ 

[নাই। সেইদিন রাত্রেই কলিকাতা৷ ত্যাগ. করি"; ৭সীর গৃহচূড়া ও স্প্রশস্ত বিশাল দর্শন ঘাটপ্রেণী | 
(বার কল্পনা হইল... . *  * | তাহার চক্ষে পড়িল- তখন সে আরও উল্লামিত | 

ৃ র ছাড়িলগার ৩*এ, আমরা বেনারসে আসিয় পূর্ণ | তাহাই বলিয়! ফেলিল.। সেদিন. আমাদের |. 

[খা উভয়েই --বা্যকার হইতে পরিপুষ্ট হই- | সেই সময়েই ইহার সহিত আলাপ হয বলি | 
[যাছি। নওয়াদি পার হইবার পর, চন্ত্রালোক রাধি-লোকটা বড় ভদ্র ও প্রবীণ।, একসময়ে |. 

প্রহেলিক। . ২৯৯) ৃ 

অন্তভূক্ত করে”. . ভাহার মন বড়ই প্রচুল্লিত হুইয়া উঠিল। পর দিন | 
[আমি সমস্ত কথাই বুবিলাম। ' যখন ডফারিনপোলের উপর হইতে_ ু রধ্যালোক 
' অবস্থা, তাহাতে বেশী বিলম্বে শর আশা | বিভাসিত* শত শত' স্ুবৃহৎ সৌধমপ্ডিত- বার" | 

.. অমন্ত দিন আয়োজনে গেল। বন্ধযার পর্বে | হইয়া উঠিল। যাহাকে স্নেহ করা যায়-_যাহাকে | 

ৃ বনবান্ধবদের নিকট বিদায় লইয়] আসিলাম। ভালবাস যায়, আর আননে কি যেন একটা | 

ডাকগাড়ীতে আমর! যাইব, এইরূপ স্থির হইল। | সংক্রামকতা আছে; রামশরণের আনন্দে আমি | 

দীর্ঘ গ্রবাদ-যাতর কখনও করি নাই। দীর্ঘ 'দেই জন্যই বড় পুলকিত হইলাম । ূ 

| গরবাদের ্ থৃতি সথখময় কি ছঃখময় তাহা জানি কাশীতে পৌছিয়াই -রামশরণ প্রথমেই _ ৃ 
(না।.. বাড়ী হইতে দুরদেশে-_নীর্ঘকালের জন্ত ('দশ্যশ্বমেধে লীন করিয়া_বিশ্বেশ্বর ও আপূর্ণার | 

: আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাও অনুতব নাই। | আগন্তক নহি-এবং তত্যতীত এত ক্লান্ত হইয়া 

আত্মীয় পরিজনের মলিন মুখ, বিদায়ী অভি- | পড়িয়াছিল্লাম যে-এক পাও নড়িতে ইচ্ছা, ] 
নন্দন, অশ্র-উচ্ছাসিত ধারাপ্লাবিত গণুস্থল-_ | হইতেছিল ন|। মুজিক্ষেত্রে দেব-নর্শনের উৎসাহ 
হৃদয়ের তুমুল আন্দোলন- পরিজ্ঞাপক সংযমিত। | রামশরণের . হৃদয়কে খুব বলীয়ান করিয়! রাখি | 

'সংক্ষুব - দীর্ঘশ্বাম আর অতীতের যত মধুর | য়াছিল। * 1 

(মনে যে কি এক অভূতপূর্ব, ভাবের উদয় করিয়া ; মন্দির দর্শনের বিস্তৃতকাহিনী আরম্তব করিল ৃ 

দেয়, তাহা আজ ভোগ করিলাম্। শ্নানের . ঘাটে _ ইচ্ছাময়ীর. সহিত-সেই. দিনই | 
, সোমবার ২৮এ, 'ফাস্তন আমর! কলিকাত৷ ছ্ই চারিজন স্ত্রীলোকের পরিচয় হইয়াছিল-সে | 

একদিন, বিশ্রামকরিলাম। পথে-রামশরণ বেশ | আনলে কাটিল। 
শ্সু্নভাবে, আমিয়া.ছিল.। সে কখনও জীবনে, | আমরা! নদীয়াছত্রে বাস! ইছলাম | 
'পাহাড় দেখে নাই _সেই শস্যগ্রামন চিরসমতল | এখানে আমার একটা পরিচিত লোক ছিলেন। || 
'বাঙ্গালার রান্তরগ্রমেশের শান্ত সৌনর্য্যের মধ্যে | আরও ছুইবার আমি বেনারসে আসিয়াছিলাম/ | 

'আবিত- +বাসতরঙ্গ- জিত, বন জল সমন্বিত. বেশ ছুপয়স! উপার্জন করিয়াছিলেন, 8৪ ৃ 
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(ভাহাই লইগ্ কাশীবাদ করিতেছেন। বাড়ীর 
মধ্যে তাহার প্রৌছা গৃহিণী, ছই গু ও পুত্রবধূ 
(ভিক্ন'শার কেহ নাই। দাসী চাকর বাহিরের 
ৃ একটা কুঠুরীতে থাকে। ৮২ 
বাহার কথা বলিতেছি তাহার নাম, সর্কেশ্বর 
মিত্র! আমি মিত্রজার বাড়াতেই প্রায় থাকি- 
আধ, রামশরণ্ থাকিত। মিত্রগার বহি- 
ব্বাটাতে, তাস পাশ! ও দাবার আড্ড! ছিল-হু 
চারিজন 'মিত্রজার সমবয়ঙ্ক' লোকেই-_ দিবা 
ভাগে আসর জনাইয়া রাখিতেন। “কচে বার” 
: শকিস্তিমাত” প্রভৃষ্ঠি অর্থবুক্ত শব সমূহ সকলের 
' মহা কোলাহলে প্রতিশব্দিত হইয়া সেই প্রস্তরময় 
গৃহ প্রাকার পরিকম্পিত করিয়া তুলিত। 
'. গলে গলে দিন যায়-আবার রাত্রি আসে। 
' আবার রাত্রি পোহাইর়া" দিন হয়। দিনে দিনে 

মণ্তাহ চলিয়| যার, সপ্তাহের পর পক্ষও যাইতে 
, বসিয়াছে_ এর মধ্যে এমন কোন ঘটনা হয় নাই 

'ষাহা লিখিবার উপযুক্ত । আমি মিত্রলার বৈঠক- 
(খানায় তাস পাঁশা লইয়্াই কাটাইয়াছি _রামশরণ 
কোন দিন বা! খেলায় যোগ দিয়া কোন দিন বা! 
(গ্লিগরজার মলাট--পরিপুষ্ট। যত্বে সর্ষিত, '“কাশী- 
ধ্" খানি নাড়াচাড়া করিযা_কোন দিন হ 
চারটা ধোন গে যোগ দিয়! কাল কাটাইয়াছে। 
দার ইচ্ছাময়ী ! সে আমাদের ক্ষুপ্্র বাড়ীটীতে 
| অবরদ্ধা থাকিয়া আমাদের হিঙদুষ্থানী পাঁচিকার 
কালের নইয়া' গর্প গুনাইত--কখনও ব! তাহা 
দের" গচুলের গৈছা। জইস়া-- প্রচুর তৈলসিক্ 
লা, জরি: চিকণ) বৃহৎ হকৌশিধময়, 
৮৮ মওলাকার, বেণী রচনা করিয়া নিজের 
'কল্কীশলের প পাকা? 'দৈথাইয়া পাঁচিকীর। 

* অভি চলে ৪০ পুজার উর 

' লর্মীরণ। 

প্রশংসাবাদে আত্মগর্কিতী হইত । কখনও গৃহ- 
স্থালী করিত, কখনও বা বহুকালের সঞ্চিত 

একখানি বটতলার “মনসার ভাসান” বাহির 

করিয়া _নানাবিধ নুরে পাঠ করিত। র্বেশ্বর 
বাবুর অন্বঃপুরে এ পর্য্যস্ত ইচ্ছাময়ীর পদার্পণ হয় | 
নীই। 'ইচ্ছামরী এখানে নির্জনতা প্রি হইয়। | 
পড়িয়াছে _ইন্দুমতী সংলিধ ঘটন! তাহার চক্ষে 
বাহজগতের পথ রুদ্ধ করিরা দিয়াছে। দে 
কোথাও যাইতে চাহে না-পাছে তাহার | 

'ভ্রাভৃজায়ার কোন কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে। 

সর্বেশ্বর বাবুর বাটা আমাদের বাসা হইতে এক 
রশী দূর । গঁলি বাকা চোরা বলিয়া যেন_ 
তদপেক্ষা দূর খণিয়া বোধ হয়। ইচ্ছাময়ী এক .! 

দিনও সর্ষেশ্বয় ধাবুর বাটীতে যাইবায় ইচ্ছা 
প্রকাশ করে নাই। ৃ 

আত্মীয়তার নিদর্শন স্বরূপ -আমি একদিন 
সর্কেশ্বর বাবু ও তীহ্ার ছুই পুত্রকে নিমন্ত্রণ 
করিলাম। এই টনীর ৩৪ দিন পরে একদিন |. 
সর্কেশ্বর বাবু আমাদের ছুই জনকে তাহার 
বাটাতে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ।  : 

আমি সব কথা ভূলিতে পারি, কিন্তু এই 
্বরণীয় রাত্রিটা কখনও তুলিব না। আমি বক্ষ | 

হইতে একে একে সব ঘটন! অপসারিত করিয়া | 
বিশ্মতিগর্তে নিক্ষেপ করিতে পারি, কিন্ত এ 
রাত্রির ঘটনা চিরকাল আমার চক্ষে জাগ্রত | 

স্বপ্নের স্তায় ধাঁকিবে। হাঁয়! হায়! পে নিমন্ত্রণ 
কি কাল নিমন্ত্রইহইয়াছিল | এখন ভাবি কেন 
ব! সে সর্ধনেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া | 
ছিলাম? মান্য যে ভবিষ্যতে অন্ধ । বর্তমানেও 

যখন: "লৈ পুর্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াও কার্য 
০ খাতির. “যারা রে জলটি বাত 
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করিতে পারে না, তখন ভবিষ্যতের ঘবনিকার 

অন্তরালে ষেকি আছে, তাহা সে জানিবে কি 

করিয়া? হায়! এক একটা ক্ষণ, এক একটা 
মুহূর্ত, এক একটা দ্রিন, কি ভয়ানক হইয়াই, 
ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের বীজ বপন করে। , 

হে অনন্ত ক্ষমতাময় মুহূর্ত! তোমায়”শত শত 

নমস্কার। তুমি কর্মের উপর অবিষ্ঠান কর এবং 
স্বয়ং বিধাতাও কর্মের অধীন । তুমি যে সময়ে, 

কোন গৃহে নব শিশুর 'জন্মজনিত আনন্দ 
কোলাহল অনুভব কর, আবার সেই সময়ে 
অন্য গৃহে উপযুক্ত গুগধর-বংশধরের বিয়োগের 
মহ্না-বিষাদিত-পৃ্ঠ অবলোকন কর। তুমি যে 

সময়ে কোন ংসারে শান্তির প্রত্রবণ বহাও, 

আনন্দের পূর্ণ উচ্ছাস প্রবাহিত কর-_-আবার 

ঠিক দেই সময়ে তাঁহার অতি সন্নিকটে অশাস্তির 

বিধাদ-কাহিনীর, খরশোত উচ্ছলিত কর। 

তে।মার 'গ্রসাদে, একই সময়ে--কেহবা চিরস্থখী, 

কেহব! চিরছুখী- কেহবা শান্তিময়. কেহবা জালা- 

মর, কেহবা ধনী কেহবা হৃতসর্বাস্ব--কেহবা। 

৩) হর 

তার পর অস্তঃপুর হইতে সংরাদ আদিল, আহার 
্রস্তুত।  তিনখানি থালে, স্থপরিষ্ণত, স্পাচ্য 
অন্ন--নানাধিধ স্ুরসাল বাঞুন। চারিদিকে 

নানাবিধ মুখরোচক তরকারীর বাটা । আমরা 

আসন গ্রহণ করিলা'ম--আহার চলিতে লাগিল । 

* এমন সুন্দর রন্ধন অনেক দিন থাই নাই। 
সব যেন দেশের মতন বোধ হইতে লাগিল। 
হিন্দৃস্থা্দীর রানা থাইয়া খাইয়া, ফুখটা বড়, 
খারাপ হুইয়াছিল-_আঁঙ বড় সুন্দর স্ুথ-সম্ভোগ | 
করিল। রামশরণ বলিল--“মহাঁশয় ! তরকারী 

গুলি বড় পরিপাঁটা হইয়াছে । ঠিক যেন বাঙ্গলা 
দেশের মধ্যে আগিয়া পড়িয়াছি। আপনার 

প।চিক1 কি হিন্দুস্থানী ?” 

সর্কেশ্বর বাবু একটু হাসিয়া বলিগেন-_তা 
বটে, যা বলিতেছেন: লত্য বটে। হিন্দুস্থানীর 

হাতের রায় আমারও* ভাল লাগেনা । আমি 

আগা গোড়া এ ভোগ ভূগিয়াছি, তবে আজ ৩.৪ 
মাস আমার কষ্ট দুর হইয়াছে । যাহার হাতের 
রান্না আপনারা থাইতেছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে 

পুল্রবান্ কেহবা পুপ্রহীন, কেহবা প্রেম, কেহবা | আমার বেতন-ভোগী নছেন। আমি তাহারে 

বিরহ, কেহবা ধন, কেহবা! অধর্মা, কেহব৷ পুণ্য 

কেহবা পাপ, কেহবা আশা, কেহবা নিরাশা।, 

সম্ভেগ করে। তুমি বৈষম্যের আধার হইয়াঁও 
সাম্যের প্রধান নিদর্শন। হে মুহর্ধ! তোমার 

গ্রভাবেই নিয্লিখিত শোচনীয় ঘটনার সমাবেশ 
হুইয়াছে- তোমারই আদেশে আঙ্ষি তাহ জন- 
সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিতে বলিয়াছি। 

২৫এ বৈশাখ, বাঁর-শুক্রবার। 

সন্ধার পর, সর্বেশ্বর বাবুর বাটীতে নিষস্ত্রণে 
গেলাম? রাত্রি নয়টা পর্ধ্যস্ত খেলা চলিল, 

আমরা 

কন্তার মত দেখি । আমি, গত অগ্রহায়ণ মাসে 

আনার জোন্ঠ-পুত্রবধুর পীড়ার জন্ত দেশে যাই-- 
সেই সময়ে আমার গৃহিণী একদিন গঙ্গাকানে 

গিয়া, একটা নিরীশ্রয়া যুবতীকে দেখিতে পান । 
সেই অনাশ্রয় যুবতীকে আমি সঙ্গে করিরা | 

এখানে আনিয়াছি, যাহা কিছু সামান্ত পাক শাক 
হইয়াছে তাহ! তাহারই প্রস্তত। খা'কদে| 
অনেক কথা-আহারাস্তে বলিব। কই গ্াপ- |. 

নার পাতে যে অন্ন নাই স্তশীল! মা! চাঁরিটী |. 
ভাত নিয়ে এস। মশায় মেয়েটা যেন লক্ষী ।-] 

১৫ 
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আমার গৃহিণী হাপানীতে বড় কষ্ট পান- 
তাহাঁকেও কিছু করিতে দেয়না।” 

| পাচিকা অন্ন লইয়া আঙিল--আ মরি ! 

মরি! কি স্ুুন্মক় ভুবনমে'হিনী তার রূপ। 

মুখে অবগ্ূঠন, তবু তাহার মধ্যে দিয়া যেন 
রূপজ্যোত্বি; উছলিতেছে। সে গতিতে চঞ্চল্ত। 

নাই--সে সৌন্দর্য্যে কলুরিতা নাই-_সে অঙ্গ 
চালনাম্ অস্থিরতা নাই। যখন সে হাত খানি 
বাহির করিয়। অল্নের থাল হইতে, পাতে অন্ন 
ঢ।লিল মরি! মরি! সে বাহুতে তাহার 

সর্ধ শরীরের অতুল. সৌনর্য্ের _ছাঁয়া আসিয়। 
দেখ দিল। রামশরণের দিকে একবার 

তাকাইলাম, দেখি সে মুখ নীচু রহিয়াছে। 
অন্ন দেওয়া হইল, পাচিক (এখন পাচিকাই 
বলি) নিঃশব্দে চলিয়াগেল। সে গতিতে যেন 

সেই দালানের উপর . বসন্ত-বায়ু-বিতাড়িত, 
ধীর সমীর-চুদ্বিতঃ কতই নবীন-সৌন্দর্য্য ফুটিয়। 
উঠিল। মুছ লহ্রীময় শ্রোতশ্সিনীর মৃছতরঙ্কের 
স্তায় কি একট! সৌন্দর্ধ্য-আোত যেন সেই খানে 
ছড়াইয়া পড়িল। 

কেন এই পাচিকার সম্বন্ধে এত কথা, বলি- 
লাম জানিনা। তাহার পরিধেয়-বস্ত্র মলিন, 

গাত্র অলঙ্কার-হীন; হাতে দুই গাছি শাখা মাত্র 
সম্বল, তথাপি সেই মলিন ভাবের মধ্যেও যেন 
একটা ধীর-তরঙ্গায়িত, যৌবনের--অকলুধিত, 
অক্ষট মৌনার্য্য ধীর-ভাবে সংঘমিত হইয়া 
রহিয়াছে। 
 ক্ামশরণের পাতে অল্প দিবার সময় পাচি- 
কার ছাত কীপিয়া উঠিয়াছিল, অন্নের থালাখানি 
তাহার পাতে পড়িয়া যাইবার মত হুইয়াছিল; 

নমীরণ। 

আমি তাহ! লক্ষ্য করিয়! ছিলাম। রামশরণও 

যে করে নাই এরূপ নহে। 

পাঁচিক। যখন চলিয়৷ যায়, তখন রামশরণ 

একদৃষ্টে তাহার প্রত্যাগমন নিরীক্ষণ করিতে” 

ছিল। যুবতী যখন রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল, 

তখন বাঁমশরণ একটী দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ 
করিল। 

আমাদের আহার শেষ হইল, আচমনের 
পর আমর! বাহিরে আসিলাম। বাহিরে 

আসিয়া সর্কেশ্বয় বাবু আমাকে .এই স্ত্রীলোক 
সম্বন্ধে অবশিষ্ট বৃততীস্ত বজিলেন। তাহার সার, 

মর্শ এই তাহার স্ত্রী উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে, 

গঙ্গাশ্নান করিতে গিয়া, জগন্নাথঘাটে এই 

সত্রীলোকটাকে দেখিতে পান। সেই পথ পরি- | 

ত্যক্ত যুবতীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া 
দয়াবশে ' তাহাকে. বাড়ী লইয়া আসেন। 
আকারে ও পরিচ্ছদে তাহাকে সধব1 বলিয়াই' 

বোধ হয়-এবং সে সেইরূপই আচরণ করে। 

পরিচয়ে কেবল এই মাত্র ঝলিক্লাছে। সে কায়স্ের 

কণ্তা। কি কীরণে সে গৃহত্যাগিনী হই- 
য়াছে, সে কথ! জিজ্ঞাসা! করিলে কোন উত্তর 

পাওয়। যায় না। কেবল নীরবে অশ্রবর্ষণ 

করিতে থাকে । একব্সপ স্ুশীলা যুবতী আমর! 

কম দেখিয়াছি-_ইত্যাদি ইত্যাদি। 
আমার মনে নান! কথার উদয় হইতে 

লাগিল। বাস্তবিক এ বড় অন্ততকাহিনী। 

এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন কর! অপ্রাসঙ্গিক ও. 

অধথা! ভাবিয়া আমর! সে রাত্রের মত বিদায় 

লইলাম । 
পরদিন প্রাতে সর্বেশ্বরবাবুর বাড়ীর 'বেহারা 
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| আতিয়া বলিল, বাবু “দিদিমণিকে” পাওয়া ূ কারণে তাহার সোণার সং সারে আগুণ জালিয়া 
যাইতেছে না। 

॥ আমি বলিলাম দিদিমণি ,কেরে ; : তোর 

বাঁবুর কি মেয়ে আছে! তাত জানিন।! তা 

সে কোথায় গেল ! র্ 

বেহাঁরা বলিল, না_বাঁবুর মেয়ে নাই | যিনি পু 

কাল আপনাদের পরিবেশন করিলেন, আমরা 

তাহাকে “দিদিমণি” বলি।, 

আমি কাগবিলম্ব ন! করিয়! তাহার সুহিত 

সর্ধেশ্বর বাঁবুর বাঁড়ীতে গেলাম। সেখানে গিয়া 

যাহা শুনিলাম, তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যা বোধ 

হইল। সর্ব বাবু একখানি পত্র আমার সম্মুখে 
ধরিয়া বলিলেন--ভায়া এখানি পড় দেখি। 

আমি পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, 

পড়িতে পড়িতে শরীর কণ্টকিত হইল। হা! 
'] ভগবান, যেখানে যাই সেখানে একট! না একট! 

কাণ্ড ঘটে ! পত্র খানি এই-- 

"বাবা! অভাণ্িনী কন্তাঁকে মার্জনা! করিবেন । 

আজ পাঁচ মাস আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া 
সংসারের জাল] সব ভুলিয়া ছিলাম। আমার 

শোঁচনীর জীবন-কাহিনী একদিন বলিবার সাধ 

| ছিল, আর বলা হইল না। সকল কথ! আপনার 

নিকট বলা যায় না। এইটুকু বলি আমার জীবনে 
এমন মহাপাপ €টিয়াছে, যে তাহার প্রায়শ্চিত্তের 

বড়ই আবশ্তক। কাল বাত্রে ভবানী আমায় 

স্বপ্লাদেশ দিয়াছেন, জীবন ত্যাগ ভিন্ন এ গাগের 
প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি বানীর আদেশ পালন 

| করিতে চলিলাম।” 

“আমি সধবা। আমার ইষ্টদেব আমায় 

পরিত্যাগ করেন নাই. আমি স্বেচ্ছায় কোন 

দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমি স্বামী গৃহ ত্যাগ 

ব্যতীত আর কোন পাপে কলুষিতা” নহি । 
তাহার কাছে - জগতের চক্ষে, অবিশ্বাসিনী বটে, 

কিন্ত ধর্ম্দের চক্ষে নহি। 

আমি স্বামী গৃহে ফিরিতে পারিতাম কিন্ত 

আর সে সাধ নাই। তাঁহার স্বরগীয়__প্রেমপূর্ণ 
হৃদয়ে এ পাপিনীর জন্ত আর তিল "মাত্র স্থান 
থাঁকিতে পাঁরে না। আমার মনে একটী আশ! 

ছিল, যদি যথার্থ পতিরত| হই-_তবে যেন মরিবার 
পূর্বে একবার তাহাকে দেখিতে পাই। কাল 
রাঁত্রে ভবানী আমায় তীহাঁকে দেখাইয়াছেন। 
ভবানীর আদেশেই আমি তীহার অগত্বীর | 

কোমল --ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে চলিলা'ম। 

পিতঃ! ক্ষম! করিবেন । এ পাপিনীর জালা- 

ময় হৃদয়, জাঁহবীর অনস্ত-শীতল গর্ভ ভিন্ন 
কোথাঙ শাস্তি 'লাত কারষে না। আপনি: 

আমার অন্বেষণে কোন চে! করিবেন ন1।, 

করিলেও পাইবেন না। হয়তঃ গ্রভাতেই 

গুনিবেন, কোন না কোন শ্বানে আমার শব- 

৷ দেহ ভাঁসিতেছে! 

“ আপনার ম্থশীল। 1 

পত্র পড়িয়। আমার যে ধারণ! ও অন্দেহ 

হইল, তাহাতে অন্তরে শিহরিয়া উত্ভিাহ। 

| বামশরণ আমার সঙ্গে আসে নাই ভালই: 

হইয়াছে। তখন কেন এরূপ ভাবিয়াছিলীম, 

বলিতে পারি না, এখন বুবিতেছি। . আমি, 
পত্র থানি নযত্বে* রাখিষ। দিম, মর্ষোশ্বর বাবু 
তাহাতে কোন আখন্তি করিলেন মা। 

সর্বেশ্বর বাধু ঝলিঘেন "দেখুন _ মেয়েটার 
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| উপর আমার বড় মায়া বদিয়াছিল, বিশেষতঃ ; 
| আমার গৃহিণী বড় কাতর হইয়াছেন। আমার 
| দু নিশ্বাস, এই রমণীর চরিত্র নিফলঙ্ক ও 
] পরিষ্কট। তবে আমার লর্দেহ হইতেছে কোন 

নদ 0 শসা লিপ্ত তত ৭ সিতশদা তর 

অব্যক্ত যাঁতনায় সে এখান হইতে ছুটিয়! পলাই: 
়াছে। তাহা জানিবার আর উপায় নাই ও 

| সম্ভাবনাই নাই ।* 

আমি বপিলাম-খোঁজখবরের জনা কোন 

| লৌক গাঠাইয়াছেন? পুলিসে খপর দেওয়া 
|| সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন? মিত্রজ! দীর্ঘ 
| নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন আর পুলিষ! গঙ্গাগর্ড 

| হইন্তে পুলিস্ তাহাকে যে উদ্ধার করিবে ইহা 
| অসন্ভবের অপেক্ষাও অসম্ভব । তবে লোক 

শশা ত এ সি প্রজা 8 

জন চারিদিকে পাঠাইয়ছি এইত দশটা 
. বাধিতে যার কোন সংবাদই নাই। 

আমি কথাবার্থ উপদেশ দিয়া সেখান হইতে 
| চলিয়া! অ।দিলাম বাঁড়ীতে আপিবা মাত্রই 
| রামশরণ ৰলিল “ভাঁয়৷ এত দেরী হইল কেন?” 

আমি উত্তর দিলাম না। নান! কথ বিশ্বব্যাপী 

| গ্রলমঝটকার ন্যায় আমার ক্ষুদ্র-মস্তিকে 

| অসম্ভব আলোড়ন করিতেছিল। 

| মনের ভিত্বর কি হইতেছে রামশরণকে জানিতে 

| দিলাম না। যেহাতের লেখা আমি এই কয়েক 

কিন্ত আমার 

ূহর্ত পূর্ব পড়িয়াছি তাহা আমার পরিচিত 
না হইলেও--যেন ছায়ার মত সন্দেহ আসিয়া 

ইন্দূমতিকে তাহার সহিত জড়াইতেছে। গত 
ঝ্বাত্রের সেই যুবতীর দীর্ঘাবগুঠন, পরিবেশন 
কালে কম্পিত হস্ত, ও 'অন্যমনস্ক-ভাব আমার 

এ সনোহ দৃঢযূল করিয়। দিতেছে | কিন্ত আমার | আ 
| পক্ষে প্রত্যক্ষ ত কিছুই নাই দবই অন্ধ্মান। | তাহা আমার কাণে বাঁজিতেছে। ঠামশরখ বলি 
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সমীরণ । | 
কথন পপর 

আমি বলিলাম--ভাল, দেখ রাম, গত- 
রাত্রে সর্বেশ্বর বাবুর বাড়ী ষে যুবতী পাচিকার্কে 

দেখিয়৷ ছিলে তাহাকে সকাল হইতে পাওয়! 
যাইতেছে ন|।' ৪ 

রাম শরণ বলিল_-বল কি? বড় আশ্র্ধ্য 

কথা ত? কেন এরূপ হইল? আশ্চর্য্য আর কি 

ছাই মাঁথামুণ্ড! জগতের অনেক কার্ধ্য আজ- 

কাল আর আমার পক্ষে 'আশ্চধ্য বলিয়া বোধ 
হয় না। রঃ 

_ "আমি পত্রখানি রাম শরণের সম্মুখে ফেলিয়! 
দিলাম-সে পত্রখানি খুলিপ্না ছু চার লাইন 

পড়িয়া বড় অন্যমনস্ক হইল--পড়া বন্ধ করিয়া 
জানালার কাছে প্রন্ষটিত আলোক ধরিয়! 
আগ্ভোপান্ত তাহা পর্য্যবে্দণ করিয়৷ পড়িতে 

লাগিল। পড়! শেষ হইলে-রামশরণ কাঁপিতে 
কাপিতে বদিয়।৷ পড়িল--বলিল ভাই ! আমার 
মাথা ঘুরিতেছে--এ হাতের লেখা_এযে সেই 
_সেই__এষে ইন্দুর লেখা 

আর বলিচৃত হইল না রামশরণ বিছ্বানার || 
উপর পড়িয়া গেল -আমি তাহাকে লইয়াই 
ব্যস্ত হই! পড়িলাম। 

রামশরণের চেতনা লাভের মঙ্গেসগে 

শরীরের শ্তক্চত গ্রত্যাবর্তন করিল। আমি 

তাহার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া অধিকতর | 

বিশ্যয়ান্বিত হইলাম। দেখিলাম__তাহার চক্ষু 
উজ্জল বিস্ফারিত-_স্থির-দৃষ্টি- শন ৷ চিন্তাক্ষিত 

হইয়াও, বদনমণ্ডল প্রশান্ত ও চিন্তাশৃন্ের মত । 
তার পর রামশরণ স্থির"গন্তীর-_-কণ্ঠে যাহা বলিল 
আজ, কি যেন এক বিষম প্রহেলিকার” মত 



৩০৬ । সমীরণ । | 

কি এক ভারী দ্রধ্য পতনের শব্ধ হইল । সিঁড়ির ৃ শুন্য হইতেছিল। উপরে অনন্ত নীলিমাময় 

'উপর যে স্ত্রীলৌককে দেখা যাইতে ছিল সে আর | আকাশে স্থির জ্যোতিঃ নক্ষর পুর্ণ _মধ্যে মধ্যে 

সেখানে নাই। আমি বুঝিলাম সে জাহবীজলে ; উজ্জ্বলিত' হুইয়া, যেন আমায় উৎসাহ .প্রদান, 

'আাষ্র-বিসর্জন করিয়াছে। » করিতেছিল। তরগ্গ ভেদ করিয়া খানিক দূর 
বিলম্ব করিয়! ভাল করি নাই--তখন একথা | গিয়া দেখিলাম ৩।৪ খানি নৌক। বাধা রহিয়াছে । 

মনে হইল । দ্রতপদে ত্বরিত- গতিতে স্তর | * নৌকার উপর উঠিলাম। একটা মাজি 

সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিলাম। 1'পাটাতনের উপর ঘুমাইতেছিল, আমার ভীষণ 
সহদা অন্ধকারে পদশ্থলন হইল-_সেই পাঁধাণবক্ষ | মস্তি দেখিয়া, বিকট চিৎকার করিয়া! উঠিল। 
সোপানে মুখ থুবড়িয়া পড়িযী গেলাম -আঘাঁতও | সে চিৎকারে সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। ডাকাত, 

বড় লাগিল, দেখিলাম এক স্থান কাটিয়া গিয়াছে : পড়িয়াছে ভাবিয়। সকলেই বাশ, দাড় ও লগী 

গ্রাহা না করিয়া গঙ্গায় নামিলাম । লইয়], আমার নৌকা হইতে নৌকান্তরে লাফ, 

সন্তরণে আমি আজন্ম পটু । শরীরে বলও | দিতে লাগিল। 
যথেষ্ট ছিল। দেখিলাম কি একট! পদার্থ ভাসি- ূ আমি বলিলাম “জোয়ান লোক্” সব স্থির 

] তেছে ডুবিতেছে ৷ আমার বাহু-সঞ্চালিত তর-। হও। আমি ভূত প্রেত বা ডাকাত নহি, | 
ক্ষোচ্ছাসে সেটা আর উঠিল না। ভাবিলাম ; সন্ন্যাসী মাত্র এইয়ান্র একটা স্ত্রীলোক' জলে 
আমার ভ্রম, হয়ত একটা জল-জন্ত। ডুবিয়৷ আত্মহত্যা করিয়াছে, আমি তাহার দেহ 

ছলে ও জলে, নষ্টবস্ত্র অস্থসন্ধানের কার্য ূ খু'ঁজিতে খু'ছিতে, ওপার হইতে সম্তরণ করিয়া 

মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। তৃক্তভোগী ভিন্ন । আসিতেছি '”* 

একথা! অপরে বুঝিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ ৃ আমার কথায় দেখিলাম কেহ অবিশ্বাস 

অন্ধকারে --ও জীবন-মৃত্যুর প্রতিদ্বনিতা সময়ে । ! করিল না। এক জন আগে! জালিল। প্রদীপের 

কাশীর গঙ্গা একটানা! আ্োত। এই আোতেদ | আলে। ভামার মুখের নিকট আনিয়। ধীরে ধীরে 

বিরুদ্ধে অঙ্গ ভাসাইয়া রামনগরের দিকে | প্রদীপ নামাইয়া বলিল “শ্বামিজী ! স্বয়ং! কে 

চলিলাম। শ্রোন্ডের প্রা সেই দিকেই বেশী। ডুবিয়াছে বলুন। আমি ববিলাম তা জানি না 

থানিকদূরে আর একটা শুভ্র-পদার্থ তাদিতে | দুরমন্-তুমি লোকন্্ন হইয| এখনই জলে পড় 

দেখিলাম । অস্তরণে ধরিলীম । সেট! একখানা | আমার আদেশ । : 

স্পীপাস্পি 

] আত্র্পরিধেয় । বুঝিলাম জলগিমজ্জিতা রমণী [| বেশী বলিতে হইল না-পাচ সাত বন 
এই খানেই কোথাও আছে এবং আমি প্রয়ো- | লোক ঝুপ ঝাপ, করিয়া! জলবিহারি জীবগণের 
অনীয় দিকেই আপিয়াছি। . ন্যায় চারিদিকে নামিয়। পড়িল। ' আমি 

. গ্রতিকুল-স্রোতে সস্তরণ হেত, আমার সামর্থ্য | নৌকার উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের পর্যবেক্ষণ 

“ক্রমশ: ক্ষীণ হইয়া আদিতেছিল-_বাহ্ষুগ শক্তি | করিতে লাগিলাম। রঃ 



| প্রহেলিকা। 
ডা পরে তত 

| ভাই! আমি উন্মাদ নহি। আমার জীবনে 
| এরূপ অবস্থ। আসে নাই--আসিবেও না। যে পত্র 

| আমি..পড়িলাম তাহ! ইন্দুর লেখা । যাহাকে 
'| আমি কাল দেখিয়াছি সে ইন্দু। তাহার আর 
| ফোন ভূল নাই। সে নদীগর্ডে- নিমজ্জিত 

| হইয়। নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে । আমি 
তাহার চিন্তাকে আজ হইতে বিশ্বৃতির গর্ভে 

| ভূবাইয়া,. মহাপ্রায়শ্চিত্তে ব্রতী হইলাম। সে 
| তাহার পথ বুবিয়াছে,আমি আমার পথ অস্ুসন্ধান 
| করিব । তাহার গৃহত্যাগে আমি যত হুঃখিত ও 

আকুল হুইয়াছিলাম তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে 
ততোধিক আনন্দিত হইতেছি। 

আমি স্থির হইয়া দাড়াইয়। সব শুনিলাম__- 
'.ভাবিলাম এ এক নৃতন প্রহেলিকা ! ! 

চিরতরে 

€( যোগানন্দ স্বামীর কথা ) 
| ঘটনাও কার্ধাক্ষেত্র আজ আমাকে নৃতন 
| ব্রতে ব্রতী করিতেছে । আমি "সংসারের সহিত 

| সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি-কিস্ত আজ এফ 
:| ধিপদৃশ ঘটনা আমায় পুনর্বার সংসার সংশ্লিষ্ট 
|| ব্যাপারে প্রবর্তিত করি€তছে। আমি তিন 

| দিন পূর্বের ঘটনা লিখিতেছি 1 
| রাত্রি ঘোর অন্ধকার। চারিদিকে তামশীয় 
| বিকট নৃতা। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর পথঘাট 
|| প্রকাণ্ড “মৌধমালা৷ সবই সেই মহান্বকার 
ৃ কবলে কিম়ংকালের জন্য লোঁকচক্ষু হইতে 

] সৈকতে বসি সেই গভীর নিশীথে ঘুমন্ত নিশীথ 
]শোত। দেখিতেছিলাম। অদূর প্রবাহিত জারুধার 
| চল্ চল্ কল্ কল্ শব্ধ, সন্ সন্ প্রবাহী_-নৈশ 

৩১৫ 
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সমীরণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিপ। নৌকামধ্যে 
মাঝির! বাজখাই আওয়াজে সংগীত বদ্ধ, 
করিয়াছে, ঘাটের চত্বরের উপর কুকুরের চীথ- 

কার বন্ধ করিক্না নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে। জগদ্ারে.. 

জাগিয়া আছে কেবল অন্ধকারময় প্রক্কৃতি, আর 

স্থির তরঙ্গময় নদী প্রবাহ 

সহসা অদূরে আমি কাহারও সাবধান বিন্যস্ত 
পদশব পাইলাম্ন। আমি স্থির করিতে পারিলাঁম 
না যে কে এই ভয়ানক নিশীথে নদীকৃলে বিচরণ 
কর্রিতেছে। অক্ফট নক্ষত্রালৌকে গতি তঙ্গী 
দেখিয়৷ যতদুর বুঝিলাম তাহাতে বোধ হইল 
নিশাবিহারিণী--কোন স্ত্রীলোক । 

সিন্ধিয়াঘাটের পারে হু্যমল শেঠীর ঘাট। | 
দেখিলাম-_-সেই অন্ধকারবেস্টিত চলস্তমুত্তি ঘাটের 
সোপানের উপর উঠিতে লাগিল। আমি যেখানে 

ছিলাম, সেখান হইতে অতি শীঘ্র শেঠী ঘাটে 

যাইতে হইলে গঙ্গার গর্ত দিয় না গেলে কোন 
উপায় নাই। তত ক্রত যাইবারও প্রয়োজন 

তখন বোধ করি নাই। এখন বুঝিতেছি সেরূপ 
ইচ্ছা হইলে ভরঁলই হইত। কিন্তু বিধিলিপি, 

কর্্মকল, কেহই-খণ্ডন করিতে পারে না। 

রাস্তায় উঠিয়া মহরের মধ্য দিয়া ঘাটে পৌছি 

লাম। আমি প্রথম সোপানের উপর দড়াইয়া-_ | 
এবং সেই নিশাবিহারিণী আমার পদনিয়স্থ কুড়িটা 

শিঁড়ির নিয়ে। পাছে সে জানিতে পারে, 

কেহ তাহার মনুষরণ করিতেছে, তজ্জন্য আমি 

| অন্তর্িত হইয়াছে । আঁি জাহ্ুবীর বালুকামফ | ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলাম। 

সহসা নৈশান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থির 

নিস্তবতাকে মথিত করিয়া “মাগো! ! এই শব 

আমার কাঁণে পৌঁছিল। তৎপর-ক্ষণেই জলমধ্যে | 



|  প্রহেলিকা | 

সপ না এ+... পাস হরর পি (এ রিও ওটা 

খানিকক্ষণ পরে একজন মাজী চদার 

নীচে হইতে টেচাইয়া উঠিল। বলিল "লাস্ 
পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু বড় ভারি" একল! 

ভুলিতে পারিতেছিন! ! ৮ 

আর ও পাচ ছয় জন তখনই সেই খানে 
লাঁফাইয়া পড়িয়া ধরাধরি করিয়। এব্ধ্টা দ্নেহ 
নৌকার উপর তুলিল। 

আমি সর্ব প্রথমে আলোকে, জলমগ্রা স্ীলোক- 

টার মুখ চৌখ.পরীক্ষ! করিলাম, দেখিলাম তখনও 
ক্ষীণ শ্বাস আছে। তাহার আত্রবস্ত্র তাহাকে, 
পরাইয়া দ্রিলাম। মাঁজিদের একজনকে বলিলাম 

শীঘ্ব আগুণ কর। আমার পরিচিত লোকটাকে 

বলিলাম শীঘ্ব নৌক। বাহিয়! রামনগরের রাজার 

ঘাটে লইয়া যাঁও। 

নৌকায় যাহা কিছু উপস্থিতবর্তৃব্য ভাহা 

করা হইল। রামনগরে আমার এক শিষ্য ছিল। 

তাহার বাটাতে গিয়া সেই গভীর রাত্রে দ্বার 

ঠেলাঠেলি করিলাম। সমস্ত কথা তাহাকে 

সংক্ষেপে বলিয়া, স্ত্রীলোকটাকে অন্তঃপুরে পাঠাই- 

লাম। নিজের কতকগুলি ওষধ পত্র জান! 

ছিল তন্দার রোগীর চেতনা সম্পাদন করিলাম 

রোগীর চেতন! হইল বটে, পুজ্ঞান হইল 

না। সঙ্গে সঙ্গে জর দেখা দিল। রাত্রে 

জরের বেগ বড় বাড়িল। প্রভাতে জর কম 

কিন্ত রোগী বড় ছুর্বল-_-তখন দেখিলাম বেশ 

জ্ঞানের সহিত কথা কহিতেছে। আ্বামায় বলিল 

“বাবা! আপনি আমায় উদ্ধার করিয়৷ ভাল 
করেন নাই। এ কথা বলিবার স্পর্ধা মার্জন। 

করিবেন। আমার শেষ একটা অনুরোধ-_ 

সাপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। 

৩৩৭ [ 

আমি বলিলাম_“বল মা! তোমার যাহা 

ইচ্ছা সম্ভব হইলে তখনি তাহা পুর্ণ হইবে” 

রমণী বলল-_“আমার অঞ্চলে একখানি পত্র 

আছে যদি নষ্ট না,হইয়।.থাকে তবে তাহাতে | 

আপনি আনার শোচনীয় জীবনের 'সমস্ত ঘটন! 

জানিতে পারিবেন। আমার স্বামী এখন 

'কাশীতে । তাহাকে ভাল করিয়া না দেখিলে) 

তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া পদধূলি দিয়া 
আমার অপরাধ মার্জনা না করিলে, আমার 

মৃত্যু হইবে না। নিশ্চয় জানিবেন--এই জর 
আমার জীবনের শেষ স্তিমিত-প্রভা নির্বাপিত 

করিয়া দিবে। আঁমি বেশ বুঝিতেছি, আপনি 

যদিও আমায় গঙ্গাগর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, 
সহজ চিকিৎমাতে এই রোগ হইতে আমায় 

রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমার স্বামীকে 

একবার এই. খানে 'লইয়া৷ আন্গুন। তাহার 

ঠিকানা এই পত্রেই লেখা আছে। 
আমি তৎক্ষণাৎ গৈরিক-উত্তরীয় গ্রহণ | 

করিলাম। যাইতে উদ্যত, এমন সময়ে ইন্দু- | 
মতী আমায় ডাকিয়। বলিল--“বাবা ! তাহাকে 
এখানে আনিবার পুর্বে আমার জীবনের | 
সমস্ত কথ! বলিবেন। আমার অঞ্চলের পত্রে |. 

সবই আছে।” : 
আমি সহরে গেলাম--বাড়ীর সন্ধান করিতে |. 

বেশী ক হইল না। রামশরণকেও সহজে 

পাইলাম। আমার কথা শুনিয়াই রামশরণ-: | 
বলিল-_“চলুন-_ইন্দু কোথায়? দেখিয়া আসি। | 
আমি স্বহস্তেই প্রতিমা-বিসর্জন করিব।৮ ' আমি 

ক্রতপদে রামশরণকে লইয়া নৌকায় উঠিলা। | 
নৌকায় উঠিয়। বলিলাম-“রামশরণ তুমি | 

পেল পপ এআ সত ০৫৪, আহ _ 
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৷ আমার পুর স্থানীয়। ইলম চী আমার বন্তা- 

স্থানীয়। আমি সংলার বিরাগী উর্দাসীন। কিন্ত 

ইন্দুকে' জল হইতে ভুলিয়। অবধি, ভগবান আবার 

জানি নাকি ছলনায় পুনরায় সংসার লিপ্ত 

করিতেছেন । বৎস! ইন্দুর সম্বন্ধে আমি যে 

প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছি এবং গত রাত্রে 

ইনু, বিকারের মুখে যে সমন্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছে, 
তাহা তুমি শুনিলে বোধ হয়, অশ্রু সংব্রণ না 

করিয়া থাকিতে পারিবে না1% 

পইন্দুর জীবনের সমস্ত কথা দে আজ আমায় 

খুলিয়া বলিয়াছে। যে দিন সে আত্মস্থত্যা করিতে 

যায় সে দিন তাহার'আচলে একথানি পত্র বাধা 

(ছিল। ইন্দুর অজ্ঞান অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে 

কোন সন্ধান পাইবার জন্য তাহা! আমি পড়ি- 

যাছি। এই সময়ের মধ্যে ইন্দুকে পরীক্ষা দ্বার! 

বদর জাশিয়াছি, তাহাতে আমার দৃবিশ্বাস 

দে নিঞ্চলঙ্ক-চরিত্রা। গৃহত্যাগিনী হইলেও 

কলগ্কিনী নহ্ে। 

.. প্তাহীর গৃহত্যাগের পূর্বে কতকগুলি ঘটন| 

স্বটিয়াছিল তাহা! তুমি জাননা । শুনিলেই বুঝিবে, 

'ইন্দু কেন গৃহত্যাগ করিয়াছিল । ইন্দুর স্বর্গীয় 

'মাতার সত্বন্ধে একটা ধড়িথাজ লোক, ্ 

'কলঙ্ক প্রকাশ করিয়! তোমায় ভয় দেখাইঃ 
'আসিয়াছিল তাহা তুমি জান । সে ঘটনা--তোমার 
ভগিনী ইচ্ছাময়ী, পরদার অন্তরালে থাকিয়া 
অমন্তই শ্ুনিয়াছিল। এট ঘটনার পর হইতেই 

দুর্বল সতীগ্রবৃত্তি বশে, সময়ে সময়ে ইচ্ছাময়ী এই 
'কথা তুলিয়া ইন্দুকে বড় যন্ত্রণা দিত। শ্থামীগৃহে 

স্ত্রীলোক সব সহ করিতে পারে, কিন্তু মাতা 

'পিতার অপবাদ তাহার পক্ষে বড় অগহ। ইনু 

তল এ ০৫ ১. -৯ অস্ত 

| সম্ীরণ। | 
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সকল কথা তোমায় বলিবার জন্য অনেক চেষ্টা 

করিয়াছিল, কিন্তু তুমি ভগিনীকে যেরূপ ভালবাস. 
তাহাতে তাহার অভিযোগে আরও নূতন 
লাঞ্নার সৃষ্টি করিবে জানিয়া, সে তোমায় কিছু 
বলে নাই! 

, ইন্দুযতীর এক চরসম্পকীয় মাতুঁল পুত্র তাহা- 
দের বাটাতে মানুষ হইয়াছিল। ইন্দু-_-লাঞ্না'র 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবাঁর জন্য ছুর্বদ্ধিক্রমে 
গোপনে পত্র লিখিয়। তাহাকে আনাইল এবং 

সেই'দিনই গভীর নিশীথে তাহার পরামর্শ ক্রমে 

গৃহত্যাগ করিল্পা তাহার্দের বাটাতে দিনকতক 

বাম করিতে ননস্থ করিল। 

লোকে সরল বুদ্ধিতে যে কাজ করে--সহজ 
বিশ্বামে থে কাজ করে, সংসারের ঘটনাচক্র |. 

এমনই কুটিল যে তাহাকে--গ্রকারাস্তরে বক্র 

করিয়া দেয়। পুরুষের যখন এরূপ শতশত ভ্রম 

ঘটিতে পারে- স্ত্রীলোকের পঞ্ষে তখন তাহা 

খুবই সম্ভব ও সহজ । 

ইন্দুর মাতুলপুত্রের নাম বিধুভূষণ। বিধুূব- 

ণের চীনাবাজারে একটা গ্লাম-ওয়ারের ক্ষুদ্র 

দোকান ছিল। নে কলিকাতায় একটী ছোট 

বাড়ী কিনিয়াছিল। বাড়ীতে প্রায়ই অন্ত ভাড়াটে 

থাকিত, বিধুভূষণ তাহার বাহিরের কক্ষ দখল 
করির! একরকমে চালাইয়াদিত। কোন কারণ 
বশতঃ ভাড়াটিয়া জুটে নাই__কাঁজেই নিজের স্ত্রী 

এক মাতৃশ্বা* ও ইন্দুমভীকে লইয়! বিধুভূষণ 

কলিকাঠায় আসিল। ইন্দুমতী তোমার গৃহত্যাগ 
করিবার ৭ দিন পরে এই ঘটনা ঘটে। 

তুমি জানিতে না-_যে ইন্দুমতীর এই দূর- 
সম্পককীয় আত্মীয় বিধুভূষণ বর্তমীন। বিবাহের" 
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ররর 

পর তুমি কখনও শ্বশুর বাড়ী যাও নাই। ইন্দু  বিশ্ু-দ্বগণ্ড-প্রবাহী অশ্রু ধারাই তাহার মনের ভাব 

কলিকাতায় আসিয়া! বাড়ী ফিরিবার জন্য বড় ব্যক্ত করিয়া দরিল। রামশরণ কেবল এই কথ | 
| বাকল হইল। তাহার অনেকগুলি “কারণও জিজ্ঞাসা কিল_“ই্ু_ ইস কি ধাচিবে ?৮ | 
ঘটয়াছিল। ৮. ৃ নৌকা ঘাটে ,আসিয়। লাগিল। আমর! | 

|. বিধুভুষণ কি চরিত্রের লোক, ইন্দু তাহা | নির্দিষ্ট বাটীতে প্রবেশ করিলাম। | 
প্রথমে জানিতে পারে নাই। রাল্যসগা বেশী কথা বল আমার অভ্যাস নহে। 

দরিদ্র--বিধুভৃষণকে সেঁ আজও সেইরূপ সচ্চ- | তবে যে এত বলিয়া! ফেপিলাম, সেটা কেবল 

রিত্র বলিয়াই জানিত | সম্পর্কে বাঁধে না বলিয়া ; ঘটনাচতুক্র পড়িয়া । জোর করিয়া বাধ্য হইয়া 

এক মময়ে ইন্দুর মাত] বিধুভৃষণের সহিত ইন্দুর ; কোন কথা বলিতে হইলে, অনেক সময়ে প্রতিজ্ঞা 

বিবাহ দিবার কথা পর্য্স্ত তুলিয়াছিলেন। * 1 ভঙ্গ করিতে হয়। এ পর্যান্ত বলিয়া রাখি 
ৃ ইন্দু কলিকাতায় আমিবার ৫1৭ দিন পরে, রামশরণ সে দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ইন্দুকে 

| এক্ষদিন গভীর রাত্রে মদিরা-উন্মত্ত হইয়। | ওষধ পত্র খাওয়াইল, নিজে জল পর্য্যন্ত স্পর্শ 

বিধুভৃষণ বাটাতে ফিরিয়া আদসিল। বালিকা স্ত্রীর ! করিপ ন। অত যত্ব, অত স্নেহ, অত মনোযোগ, 

] উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াই বিধু ক্ষান্ত হইল । অন্য স্বামীতে নিরপরাধিনী 'ও অনুরক্তা স্ত্রীর 

না। নেশার ঝেণাকে ইন্দুকে অনেক অশ্রাব্য ও | প্রতি প্রকাশ করিতে গ্রারে কি না তাহ! জানি 

অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি দিল। মাতালের ; না। রামশরথ এই , পথভ্রষ্ট গৃহ পরিত্যক্তা 

অসাধ্য কিছুই নাই, সে পণ্ডর অপেক্ষ। হীনতর | পত্বীর প্রতি এরূপ উদ্দারত* প্রকাশ করিল» যে 
শ্রৰৃত্তি-বিশিষ্ট, এই সব ভাবিয়া চিত্তিয়! ইন্দু সেই | তাহা অনেক সঠযমী মহাপুরুষের পক্ষে»-সেই 

দিন গতীর রাত্রে বিধুভৃষণের গৃহ্ত্যাগ করিল। প্রকারে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ কর! নিতাস্ত 
অনাথিনী ম্বকর্ম্ম-ফলভোগ্িনী- আশ্রয় অসম্ভব। 

হীন! হইয়া সমস্ত রাত্রি পথে পথে ভ্রমণ করিয়! | . কিন্ত নিয়তি-লোত অনন্ত, অব্যাহত, অপরি-. 
পরিশেষে জগন্নাথ-ঘাটে আশ্রয় লর। এই ঘাটেই, | বর্তনীয়, অপরিরোধনীয়। আজীবন বসিয়া! বসিয়া 
কাশীর সর্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়'। | নিয়তির চরণে অশ্রপাত কর, অভিধানের সমস্ত] 

ইহার পরের ঘটন! সমস্তই তুমি সর্বেশ্বর বাবুর ূ করুণবাক্যগুলি বাছিয়! লইয়া--মর্দাহের প্রবল: 

বাটাতে শুনিয়াছ, পুনরায় বলিবার আবশ্যকত। ৷ উচ্ছাসে সেইগুলি সিক্ত করিয়। নিয়তির কর্ণ | 
নাই। এখন তুমি ইন্দুমতীকে ক্ষমা! করিতে | কুহরে প্রতি ধ্বনি কর, সে তোমার কথা গুনিবে 

পার কি নাঃ এবং যদি সে বীচিয়া উঠে, | না। সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত দ্যুতিময় রত্বরাজি 
তবে তাহাকে গৃহে লইতে সন্ত আছ কিনা? | যত পারে তাহার পথের নম্মুখে ধরিয়া গাখ, 

রামশরণ নির্বাত-_ নিফম্প-সমুদ্রের স্তায় | কিছুতেই তাহাকে ঘোধ করিতে পারিবে ন! । | 

ৃ স্থির হইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল নাঁ। তাহার | করুণারঅশ্রু বিনয়, অর্থ, শজ্ি, সামর্থা | 

১৬ 
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সামানিক প্রতিষ্ঠ। ও কৌলিন্য কিছুতেই তাহার 
| পথরোধ করিতে পারিবে না। মন্ুষ্যের চেষ্টা! অশ্রু, 

হাছভ্এশ, ক্রন্দন, অভিশাপ নির্বেদ তীহার 
| প্রচণ্ড তরঙ্গমুখে বালির বীব মাত্র । ' জগতের 

সৃষ্টি হইতে যাহা হইতেছে, চিরকালই তাহা 
হইবে । কর্ম, বিধাতা, প্রক্কৃতির অলজ্ঘনীয় "বাধ 

ভাঙ্গিতে যাহারা মনোমধ্যে তিল মাত্র স্পর্ধা 

করে, তাহার! বাতুল মাত্র! 

সেই রাত্রে রামশরণের 'চরণতলে__মাঁথ! 
রাখিয়া, ইন্দুমতী প্রাণ ত্যাগ কৰিল। ইন্দুর 
শেষ কথা-“স্বামিন্! প্রভু ! ক্ষমা চির বিদায়। 

পাপীয়সীর পাপমার্জনা-অনস্ত নরক-_আ--শী 

_র্ববাদ-ক--” আর কথা বাহির হইল না। 

| শীগ নির্বাণ হইল | 
অনেক আজন্মব্রত পরায়ণা, পতি প্রেমোস্তাস্তা 

পৃতিগতপ্রাণা॥ কুলকামিনী মৃত্যুর নময়্ে সে 
সৌভাগ্য পায় না_গৃহপরিত্যক্তা, সমাজ চক্ষে 
পাঁপকলুধিতা স্বামীর পদযুগলে মাথ! রাখিয়া, 
সে অভীগ্গিত সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া অনায়াসে 

ৃ ইইয়াছিল! 

[| দিব্যধামে চলিয়া গেল! 

ইন্দূর সে মুখও আমি দেখিয়াছি। আজও 

ভুলি নাই। তাহা স্থির, প্রশাস্ত, উজ্জলিত, 
প্রফুল্ল, বিক্কারিতঃ প্রীতি-প্রপাঁদিত। চক্ষু অশ্রুহীন 

শঙ্ম নিমেষহীন, মুখ বিষল্তাহীন, কি অতুলনীয় 
 মুখজ্যেতিঃ-কি এক অদ্ভূত আত্মপ্রসাদ কি 
এক অপূর্বপূর্ণতা--তাহার শব মুখে প্রতিভাত 

ইন্দুর দেহ-মণিকর্ণিকার় জলস্ত চিতাবক্ষে 
ভম্মীতৃত হইল । ' সেই হুন্বর, সুগঠিত, স্থডৌল 

[বব বাজনা 

কীরণ ॥ 

অতুল-রূপ সমন্বিত দেহ্যট্টি ধীরে ধীরে, 
বৈশ্বীনরের ভৌতিক মায়ায় কে জানে, কোথায়_ 
অদৃশ্য হইল ধূ১-ধুঃ-ধুঃ! অই দেখ জল্ত 
চিতা জলিতেছে! ইন্দ্ু যে গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জনন 
করিতে আতিয়াছিল, সেই গঙ্গায় তাহার চিতা 
ভম্ম_ ধৌত হইয়৷ যাইতেছে । আর দেখ- চিন্তার 
সন্মুথে দীড়াইয্া, কে এক জন রক্মকেশ, উত্তরীয় 
হীন, বিকৃতশ্বদন লোহিত চক্ষু স্থিরদৃষ্টি দীর্ঘা- 
কার লোক, নিমেষ শুন্য নয়নে -_ সেই জলস্ত 
,চিতার নিষ্ঠুর কার্ধ্য উদ্মার্দের ন্যায় দেখিতেছে। 

চিতার শেষ শ্দূলিঙ্গ নিভিল। শবদাহ করিয়! 
কে কোথা ভ্লিয়। গেল। দেখিলাম রাঁমশরণ 

তখনও 'সেই ভীষণ স্থানে ঈাড়াইয়া 
আমি বলিলাম “বৎস! এ সংসারে এক | 

মহাপ্রহেলিক-«এই ছিল এই নাই।” 
শশানে_ চিত্তসং্যম, চিত্তসংযমে চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত 

শুদ্ধিতে যোগু ও যোগ হইতে ভগব-তক্তি লাভ 
হয়। বৎস! গ্রহে ফিরিয়া চল! রাষশরণ 

বিকৃত কণ্ঠে বলিল-- | 

আমাত্ গুহ কোথায়! ! 

সে বিকৃত স্বরে আমার ন্যায় সন্ধ্যাসীরও 

স্বংকম্প হইল। আমি বলিলাম-_“গৃহে না যাও 

ব্খ্স 1 আমার সঙ্গে এস!” 

রামশরণ বলিল--“আমার ন্যায় হতভাগাঁর 

লোকালয়েও স্থান নাই। নরক আমার উপ- 
যুক্ত আশ্রব-স্থল। আমি আর এ কলুবিত 

নিশ্বাসে, আপনার পবিত্র সন্গ্যাসাশ্রম কলুধিত 

করিব না। প্রভো!! আপনি সংসার-বিরাগী 
আমার হৃদয়ে কি হইতেছে, তাহা আপনি কি 
বুঝিবেন ? আমি নিজ হস্তে যে পুষ্পটা বৃত্তচ্যুত 



করিয়া! ছিলাম, আজ তাহাকে অনন্ত কালের 
সাক্ষী, এই পবিত্র মণিকর্ণিকাঁয় ভম্মীভূত করি- 

লাম। আমায় কিছুকাল: এই. নির্জনে স্থানে 
থাঞ্চিতে দিন, প্রভাতে ষাহা হয় হইবে ৮ 

". প্রভাতের ও. আর বিলম্ব নাই।' শীতল 

হাওয়! বহিতে আরম্ত করিয়াছে, পাপিয়! আও- 

যাজ দিতেছে, মাঝীর! নৌক! খুলিয়াছে, পূর্বা 
| কাশ-অন্ধকারকলঙ্ক প্রক্মালিত করিয়াছে। 
[বিশ্বনাথের মঙ্গল-আরতির »ঘণ্টানিনাদ সেই 

] প্রভাতে সমীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি, 
প্রাতঃক্সানের জন্য অদূরে ঘাটে আসিলাম। 

ব্লামশরণকে বলিলাম- “বৎস! আমি ঘাটে 

| শ্বরদক্কর এই নৃতন নামে ও অভিহিত কারতে 

পারি। ্বরসঙ্কর কথাটা 'ম্বরমিশ্র' কথাপেক্ষা 

যেন কিঞ্িিত মধুর শোনায় । 

বর্ণের মিশ্রণ বুঝায় সেইরূপ স্বরবর্ণসন্কর বলিলে 

পরম্পর বিভিন্ন শ্বরবর্ণ সমূহের একত্র মিশ্রণ 

বুঝায়। , 

॥ সাংখ্য স্বরলিপি-।, 

সঙ্কর অর্থে পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থের একত্রা- | 

বস্থান। যথা, বর্ণসঙ্কর বলিলে যেমন বিভিন্ন ! 

চকে 

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল, তবু রামশরণ |. 

ফেরে না। আমি তখন মনিকর্ণিফার শবদাহ 

ঘাটে পুনরীক্প গেলাম। সেখানে তাহাকে,পাই- |. 

৩১১ |. 

শ্ঞ 

লাম না॥ একজন*বপিল-_যে লোক চাড়াইয়া- |. 

ছিল সে এই নদীতীরে উন্মাদের ন্যায় বরাবর | 
উত্তর দিকে চলিয়া গিফাছে। 

রামশরণের বন্ধুকে খপর দিলাম। সরল. 

স্থানই ভাল করিয়া অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু, 
তাহার আর কোন' সংবাদ পাওয়। গেল ন|। ॥ 

আজও পর্য্যস্তও যায় নাই। এই অদ্ভুত 
গ্রহেলিকা আজও আমার চক্ষের সন্মুখে.. 

প্রত্যক্ষ ঘটনাবৎ উজ্জল দীপ্তিতে জলিতেছে। 

| রহিলাম, আমার কাছে আসিও।” সমাপ্ত । 

সাংধ্য স্বরলিপি। 
স্বর সঙ্করণ। 

স্বরমিশণ বা ্বরমিশ্রকে আমর! শ্বরসঙ্করণ স্বর সঙ্কলন। 

কথাটতে স্বরষোগকেই বুঝাইবে। 

সঙ্করণ ও সঙ্কলন। 

শ। 
-& 
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অঙ্কশান্ত্রে সঙ্কলন বলিলে যেমন অঙ্কযোগ | 

বুঝায় সেইবপ লাংখ্য স্বরলিপিতে স্বর মন্বলন| 
 ঢ | 
ৃ 

স্বরসঙ্গরণ ও স্বরসঙ্কলন এই কথাঘক হইতে 
স্বর কথাটা বাদ দিয়া আমরা সংক্ষেপে সঙ্করণ, 

ও সঙ্কলন এরপও 'ব্যবহার করিতে পারি । 

এইরূপে সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরবিয়োগকে আমরা | 



(ব্যক্ত করিতে পারি। 

"ছেদ যোগের অদৃশ্যভাব । 
.. যেমন গ্রহ্দল এই আকাশে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
ভাবে থাঁকিয়াও যুক্ত ভাবে আছে, শূন্যে 

অদৃশ্যভাবে তাহদের যোগহ্ুত্র বিদ্যমান ) সৈই 
রূপ ম্বরগ্রহদলও পরম্পর বিষুক্তভ্ভাবে থাকিলেও 
অদৃশ্য “ভাবে তাহারা যোগস্থত্রে আবদ্ধ । 
সাংখ্যস্বরলিপিতে সাধারণতঃ ম্ুরগুলির এই 

] বাহিরে যেন বিয়োগ রূপে গ্রন্থীয়মান হয় বলিয়। 
| ইহাকে বিয়োগ নামেও অভিহিত করা যায়। 

| প্রকৃত পক্ষে ইহা! একটা বিশেষ যোগ । যেমন 

| বায়ু থাকাতেই আমাদের আযুক্রিয়া সকল 
সম্পন্ন হয়, সেইরূপ এই" ছেদবোগ বা বিয়োগ 

| থাকাতেই অন্যান্য যৌগক্রিয়া সকল সম্পন্ন 

॥ বিশিষ্ট যোগ-বাঁচক রূপেও আখ্যাত কর। যাইতে 

.] পারে। 

7. 1 চিহু। 

|  ভাহিন বা “ডান” হাত বা ডাহিন দিকের 

| সংক্ষিপ্ত চিহ্ন? 

ঢু. “বব” চিত! 

বাম হাত বা বাম দিক বুঝাইবার সংক্ষিপ্ত 

| চিহ্ক_ণ্বা”। 

| -সাঁংষ্য স্বরলিপিতে স্বরসঙ্করণের 

' এক প্রকার প্রণালী । 

১[এপ্রাগ "এক" (১) রক্ষা .করিয়। তাহার ছুই দিক 

অদৃশ্য যোগশ্যত্রের নামই ছেদযোগ। ইহা: 

ৃ্ টান 

[হ। এই হেতু ছেদযোগকে বিয়োগ অর্থে | ধিতে হইবে, 

তু 

সপ কপ সপ পপ পা, এপ পপ 

শ্বরব্যবকলন বা শুদ্ধ “ব্যবকলন' কথাটা দ্বারাও ৰ রক্ষা করা হয়। স্বর ও গুণনের বেলায় ও তাই । 

একটা স্বরকে মধ্য স্বরিত রূপে স্থির করিয়া 

ব স্থাপন পুর্ধাক সেইটাকে ১ চিন্কিত করণানন্তর 
তাঁর মন্ত্র বাঁ'উদ্দাত্ত অনুদাত্ত অংশে ফার্য্য 

করিতে হইবে । | 

« বেমন এক ঈশ্বর. আর তাহা হইতে স্থ্টিতে | 

পুরুষ প্রকৃতি- দক্ষিণ বাম, এইরূপ ছই বিচিত্র 

ভাঁব ছুই বিচিত্র দিক নামিয়াছে সেইরূপ, সাংখ্য | 

স্বরনি(পিতেও মূল একভাব হইতে বিতিন্ন ভাবে 
গমন করা হয় । মূল সপ্তক, মুল মাত্রা সব 'এক, 

তাহাদের প্রত্যেকের চিহ্ন ১) তাহার পর সেই | 
১ চিহ্নিত সপ্তক. মাত্রা হইতে উচ্চ ও নিম্ন সপ্তক, 

দীর্ঘ ও ত্বস্ব মাত্রা (গুণিত ও অংশ মাত্রা) জন্ম | 

লাঁভ করে ও মূল ১ চিহ্ন হইতে রসাকর্ষণ পূর্বক 
স্বীয় কলেবর স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে চিহ্নিত 

করে। এইরূপ, স্বরসন্করণের বেলায়ও মূল একটা 

তাহার চিহ্ন হুইবে ১১ দেই 
| ১ চিহ্ছিত স্ুরকে মধ্যে রাখিয়া, তাহার ছুইধারে 

(তার ও মন্ত্র অথৰ৷ এ উদাত্ত ও অনুদাঁও অংশে) 

কাধ্য করিজে১হইবে অর্থাৎ পত্রোলিখিত স্থরের 

ডান ও বাদিকে গমন করিতে হুইবে। গমন | 

করিবার কালে শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে বিকৃত স্বর সমু- | 

হকেও বাহিয়! বা স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে; 

তাহাদের বাদ দিলে চলিবে না। মূল ১ চিহ্নিত | 
সুর হইতে ক্রমগতিতে তাহাদের লইয়। অতিক্রান্ত | 

সংখ্যা গণনা! করিতে হইবে। যেস্রে গণনার 
গৃতি নিবৃত্ত করিয়া থামিব সেখানকার স্তুরটা 

| | স্বরসঙ্করণের কাজে লাঁগাইতে হইবে। অর্থাৎ 

_সাংখ্য ্বরলিপিতে প্রায় সকল বিষয়েই মূল | ভাবটা এই £-_ 
মূল ১ চিহ্নিত স্থুর হইতে ডান দিকে গমন 



।  সাংখ্য স্বরলিপি ৷ তা 

করিয়! ডান দিকে যে স্থরে গণনা থামিবে 

সেইন্থুর এব বাঁদিকে গমন করিয়া যে সুরে 

গণনা থামিবে সেইলুর, এই ছুই সুর লইয়া, 
তাহাদিগকে গুণিত করিয়া এতীহাদের স্বর- 

সঙ্করণ সাধন করিতে হইবে। মূল ১ চিহিচ্ত 
স্বরটীকেও ইচ্চান্থসারে: তাহাদের সহিত গুপ্নিত 
কর! যায়। আনলে ভান ও বাদিকের গণনার 
সীমান্থিত যে নংখ্যান্বয়, তাহাদের গুণন ব। সঙ্করণ 
লইয়াই একটা নিয়ম-ফল উৎপন্ন হইবে। মূল 
সুরটা অর্থাৎ স্বরিৎ সুরার যে ১ সংখ্যা তাহা, 

দের সঙ্গে গুণ কর, তাহাতে সেই নিয়মফলসংখ্যা 

(সংক্ষেপে ফলসংখ্যার) কোন ব্যত্যয় ঘটিবে ন! 
অথচ তাহাতে আরেকটা ও ম্থুর লাভ হইবে। 

সেই ফলসংখ্যা-সক্কেতে ডান, বা ও মধ্যটাকে 
লইয়া স্বরত্রয়ের গুণনও জানিতে পারা যাঁইবে। 

হখ্য শ্বরলিপিতে 

চিহ্িত স্ুরকে লইয়াই ডান ও বাঁদিকের কার্ধ্য 
চলে, তথাপি যেন উহ] স্বতন্ত্রভাবেও উহভাবে 

অবস্থান করে। সঙ্করণ-নিয়মহত্র ও তাঁহার 

হক্ষেপ দেখিলেই তাহা অনেকটা বুঝিতে পার! 

যাইবে । যথা-_- 

একটা নিয়মস্থত্র । বাঁয়ে পাঁচ ডা?য়ে চার, 

গুণন মধুর তার। 

অর্থাঘ_ 

হক্ষেপ্রেঃ_ ৃ 
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অর্থাৎ 

এই সুত্র অন্থসারে যে কোন স্থুরকে ১ রূপে 

| ১ চিহ্ন যেন নিলিপ্ত | 
অথচ লিগুভাঁবে কার্য্য করে। এমূল এক- | 

৩১৩ ৰ 

বত ০২ ৯ ৯ পি « ০৬ আছ, (০ 

ধরিয়! ভাহাঁর ডানদিকে ল্র গণনায় বাহিরা | 

গিয়। (স্মরণে থাকে, গণনায় বিকৃন্ত স্বরকে বাদ | 

দিয়া গেশে হইবে না) চতুর্থ স্থরে অর্থাৎ ৪এ | 
গিয়া দীড়ায় আর, বাদিকেও যদি গমন করিয়। 
পঞ্চম সুরে অর্থাৎ ৫এ গিয়া দীঁড়ায় তাহা | 

হইলে একটা ৫ * ৪বা ৫১ ১ * ৪এ | 

*একটাঁ মধুর স্বরসঙ্কর জন্ম লাভ করে। 

পু স্বরগুণন চিহ্ন । 

স্বরগুণনের চিহ্ন - » ইহার কাজ সুর- 
সমূহকে গুণিত করা--স্থরসমূৃহকে একসাথ 

বা' এক্সা  করা। এই « এক্সা* করে, আর 
দেখিতে গুণন চিহ্বের অনুরূপ বলিয়৷ গুণন | 

চিহনকে আমরা এক কথাক় ও চিহ্ন বলিয়া | 

অভিহিত করিতে পারিব এবং তাহার স্থানে 

বাবহার করিতেও প্টারিব। 

শৃঙ্খল চিহু। 
শৃঙ্খল চিহ্ন  দিগ্বঈয়বর্তীভাবে অবস্থিত, 

£এস্ঃ (৪) চিহ্ছ। অর্থাৎ ৫৫ চিহ্ন ইহা সু | 
গুলির মধ্যে স্থাপিত হইয়া তাহাদিগকে -শ্রেণী- | 
বন্ধকরে। স্ুরগুণিকে কোনরূপে সাধারণতঃ | 
শৃঙ্খলাবন্ধ করে । এই চিহ্ন ছন্দলয়ের পরি- 
পৌষক। ইহা! সঙ্গীতে অনিয়মও বিশৃঙ্খলতার 
বিরোধী চিহ্ন । 

খবর রেখা 1% 

খগ্ডমাত্রিক নুর ছাড়। অন্যান্য সুর স্বর 

রেখার ভাব'ধারণ করে। 
পি পপ পপ নি হা এ তাজ 

* পূর্বববারের সমীরণে লিপিকরপ্রমাদে 'এই তুল | 
রহিয়! গিয়াছে দেখিক্সাম, তাহাতে ছিল। 

খওমাত্রিক সর স্বররেখার ভাব ধারণ করে। 
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৩১৪ '  সমীরণ । | 

জয়দেবের গণ । 

( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

সত) -- গা গা মা। পাং। গ্বাং। প্ধা পা পা। 

স্ত)%-- ক্ষি তি -/ রু। তি।: বি পু ল। " 
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মা পাং পা ধাং। ধলা লা। সা! সা। পা ধা 
বি 

ত -_: রে। তি -./ ষ্ঠ তি। ত ব। পৃ. _ 
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ধান্ধি পাই। পৃ্সাং। সা সাহীং। প্সাীং সা সা। 
ঙ 

রি টি ষে। _- দি ধ. র | 

ধ্নি২ং পাং। মা পাং। অ্র্গাং। গাঁং। গীও। গঁমাং। 

ণী ধা। র ণ। কি।' প। চ। ক্রু। 

৫ম রে। রেধ সাহ। সাং। শা সাং। (ফু) । গাত। 

গু 1 রি. -_। ঠ্ঠে। ২ ($)-1  কে। 
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শমা। ধা পাঁ। প্সাও। শ সা২। সা সা। 

শ সপ | সস | | | ধু ত। 
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পা৮॥ পাং। শপা পা। প্ধাও। এগমাং। গা২। গা» 

গাই রেড। গা২ং। 'রেোহ। সাও। শসাং। +সাং। 

৪০. 7 এ) হ। রে। ৮0 --॥ 



| বরাহপুরাণ। 

অবশিষ্ট সমুদয় পমুদয় « অংশে রা অইস্্পই 
গাহিতে হইবে। এবটা আঁস্থায়ীর সঙ্গে, প্রত্যেক 

| অগ্তরার সঙ্গে পৃথকভাবে গাহিতে;হইবে। 

রাজ! প্রিয়বত দেবর্ধি নারদকে জিষ্ঞাস 

কব্িলেন তগ্নবন! অন্ত জন্মে আপনি কি প্রকার 
ছিলেন এবং কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন কহিতে 

আজ্ঞ। হউক আমার মহৎ কৌতূহল হইতেছে। 
নারদ কহিলেন হে বাঁজেন্দ্র! আমি সাবি- 

] ত্রীর বাক্যে সেই দেব সরোবরে জান করিলে 
তৎক্ষণাৎ আমার সহশ্র জন্মের বিবরণ স্মরণ 

হইয়াছিল এক্ষণে অন্ত জন্মের বিবরণ বলি শ্রবণ 
কর। হেরাজন্! অবস্তী নামে যে এক দেশ 

আছে তথায় আমি পূর্বজন্মে শ্বারশ্বত লামে 
ব্রাঙ্গণ ছিলাম বেদ বেদাস্তে আমার বিলক্ষণ 

বিষ্তা ছিল) পর আমা বছতর ভৃত্য ও 

অনেক পরিবার এবং প্রচুর ধন ধান ছিল। 

গর যুগে প্রায় কোন মানবই নির্বোধ ছিল 
ন! আমিও বুদ্ধিমান থাকাতে তীন্ষ বুদ্ধি প্রভাবে: 

 মনোমধ্যে বিবেচনা করিলাম আমার এই যে. 

সকল স্ত্রী পুত্র ধন ধান্য ইত্যাদি রহিয়াছে এ: 
মকলই অনিত্য ও অচিরস্থাদী ইহাতে আমার 
কি হইবেক? অতএব পুত্রগণের গ্রতি এই 
সকল সমর্পণ করিয়া তগন্তা করিতে মাই। 

| ন্যায়ই গাহিতে হইৰে। 

নির্গমন পূর্বক তগন্তার্থ কতনিশ্চয় হইয়া সারস্বত 

আমি সর্বদা ভগবানেক্স জ্তব করিতাম। হে 

সকলের আধার এবং পরম পদার্থ কলের পরম 
»এই গ্রুকার চিন্তা করিয়! প্রথমতঃ বিবিধ ধর্ম | অয়ন। গ্মপর তিনি পুরাতন পুরুষ, তাহার 

৩১৫ 

সারে মধাস্থিত অবশিষ্ট অস্তর! গীতের 

| ২। সংখ্যান্থিত “ক্ষিতিরতি--, নাক অস্তরার |. 

ণ্। 
কর্ম দ্বারা ভগবন্ বিষ্ণুর অর্টনা করিলাম, এবং 

শাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণকে ও যাঁগযঞ্ঞ দ্বার! 'দেব- 
গণকে তর্পিত করিলাম । তদ্দনস্তর গৃহ হইতে 

সরোবর, যাহাক় নাম পুফ্ধর তীর্থ, তথায় গিয়া 

পুরাণপুরুষ ভগবান হরির আরাধনায় রতহইলাষ, 
এবং নিরন্তর নারায়ণ এই নাম জপ করিতে 

লাগিলাম। ব্রন্ধপারময় খে স্তব তাঁহ। জপ করত 

রাজেন্্ঃ আমার এই কল আচরণে তুষ্ট হুইয়া 
তগবাঁন বিষু। অচিরেই আমার প্রত্যক্ষগোচর 

হইয়াছিলেন । 
শ্রিয়বত জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রঙ্গণ, ব্রহ্ম পার- 

স্তোত্র কিদশ অবণ করিতে অভিলাষ করি, 

হে দেবর্ষে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক প্রসন্ন হইয়! 
বলিতে আক্তা হউক । 

নারদ কহিলেন ভগবান বিষু। অমৃতন্বরূপ, 

পুরাণপুরুষ পরম, পার, অপরিচ্ছিন্ন বীর্ধ্যবান, 

আমি তাহাকে নমস্কার করি। তিনি. নিত্য 



] ৩১৩ 

| প্রতিমা লাই'। তিনি পর ও অপর এবং সকলের 

| বুদ্ধি অতি গম্ভীর, তিনি সকলের প্রধান সক- 
 লের প্রতু স্বয়ং হরি, অতএব আমি 'তাহাকে 

| প্রণাম করি। 

অপিচ তিনি পরাপর পরম প্রধান 'পর 

| সকলের আম্পদ, এবং বিমল ও পরম শুদ্ধ। 

| অপর তিনি পর হইতে পর এবং পর কলের 

|] ঈশ্বর ও অতিশয় বিশুদ্ধভাব। অতএব সর্বাস্তঃ- 

,| করণে তীহীকেই প্রণাম করি। 
| : তিনি পুর্ব এই পুর (শরীর ) মকল সৃষ্টি 
4 করিয়া পরে.এ সকলে অধিষ্লান করিয়া থাকাতে 

।] তাহাকে প্রধান পুরুষ বলা যায়। সকল লোক 

| মধ্যে তাহার পরম খ্যাতি তিনি স্ুপ্রসিদ্ধ মহা 

| পুরুষ, তাহার সন্লিধানে' আমি শরণ প্রীর্থন। 
| করি। ৫ 

অপর সেই বিষু পরমপার, এবং অপার- 

| স্বরূপ আর তিনি নীতি জ্ঞানের প্রধান তাহাতে 

|. ধৃতি ক্ষমা ও শাস্তি সদাই বিরামান . অতএব 

' | তীহাকে মহান্থতব জানিয়া আমি সদ স্তব করি। 
তাহার সহমত মন্তক, অনস্তচরণ, এবং 

র .কনস্ত বাহু। অপর চন্দ্র ও সুর্ধ্য এই ছুই তাহার 
'] ছই চক্ষু। .তিনি ক্ষর ও অক্ষর স্বূপ। আর 
| তিনি ক্ষীর সমুদ্রে শয়ন করিয়া খাকেন। অত- 

এব সেই অমৃত ও পরেশ স্বরূপ ভগবান 
' | নারায়ণকে আমি স্তব করি। 
ৃ * তিনি ত্রিবেদ দ্বারা গম্য, এবং সেই বেদ- 

| মমীরথ | 

তাহার তিন যুগ ও তিন নরন। তিনি স্বয়ং 
অপরিচ্ছিন্ন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। 

যাহার শরীর সত্যধুগে শুভ্রবর্ণ ত্রেতায় 

রক্তবরণ, দ্বাপর্রে পীতবণণ এবং কলিষুগে ক্ষ্ণবর্ণ, 
আমি সেই কৃতাত্মা ভপবান নারায়ণকে প্রণাম 
করি। ণ্যাহার বদন হইতে বিপ্রবর্ণ, বাহু 
হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্ত, এবং পাদাগ্র 
হইতে শূদ্রজাতি স্বষ্ট হয় সেই বিশ্বমুত্তি ভগবান 
নারায়ণকে আমি! প্রণাম করি। যিনি পর 

| নছইতৈ পর, এবং সকলের পারগত ও অপ্রমেয় 

আর বুদ্ধির গ্লৃতিস্বরূপ, অপর ধাহার পরিচ্ছেদ, 
নাই, ধিনি কার্য্যতঃ কৃষ্ণ অর্থাৎ সকলের আক- 
ধক, যাহার হস্ত চতুষ্টয়ে গদা! অসি, চর্ম ও শঙ্খ 

বিরাজমান, আমি সেই অপ্রমেয় নারায়ণকে 
*লমস্কার করি। 

হে রাজন ! ভগবান নারায়ণ এই প্রকারে 
স্তত হইলে প্রসন্ন হইয়া আমার . প্রত্যক্ষ 
গোচর হইলেন, এবং মেঘ গ্ভীরবাক্যে বারশ্বার 

কহিতে লাগিলেন, বৎস বর প্রার্থনা কর। 

আমি তাঁহারই দেহে লীন হইবার অভিলাষ. 
প্রকাশ করিলাম। ভগবান আমার এ বাসন। 

বিদিত হইয়। বলিলেন হে বিপ্র! কিম়ৎকাল 
যাবৎ ধরামগ্ডলে ভ্রমণ কর, পরে আমাতে লীন 

হইবে, তদনস্তর ব্রহ্মার সহন্্র যুগ গত হইলে 
পুনরায় তোমার জন্ম হইবে, তখন তুমি নারদ 
এই নাঁম পাইবে । হে বিপ্র! নীর শব্দের মর্ম 
জল, তুমি তাহা সর্বদা পিতৃলোকদ্দিগকে 

দান করিবে, এই কারণে তোমার নারদ নাম 
হইবেক। | 

হে রাজন ভগবান নারায়ণ আমাকে এই 

ৰ ত্রয়ই তাহার এক মৃত্তি অপর তিনি শুক্রত্রয়ে 
|সবস্থিত এবং গারিত্যাদি' তিন প্রকার অগ্নি 
'|'স্থবূপ।. আর তিন. তত্ব দ্বারা লক্ষ্য হয়েন। 



বরাহ 

প্রকার কহিয়া তৎক্ষণাৎ অদর্শন হুইলেন। 

আমিও তাঁহার পর কলেবর ত্যাগ করিয়া তপশ্য। 

[ ছ্বারা ব্রহ্মার অঙ্গে লয়্গ্রাপ্ত হইলাম । নির্ণাত- 
“কাল পরে পুনরায় আমার “উৎপত্তি হইল । 

অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবস হইলে প্রথমে তিনি দশটা 
তনয়ের সহিত আমাকে স্থষ্টি করিল্লেন। ' হে 

রাজন! ভগবান ব্রহ্মার যে দিনাদি, তাহাই 
সকল দেবতা প্রভৃতির স্য্টির আদি, ফলত: 

পুরাণ । 
শা চা জা ৬৯৮৯ এ্মএ ও ০ 

বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক সময়ে 

শরহ্ধদর্শন কামনায় তাহার সদন গমন করিয়া” 

ছিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে“চৈত্ররথ 
নামে একজন বিষ্ভাধরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হওয়াতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন 

এখন ব্রহ্মার অবকাশ আছেত? তাহাতে সেই. 
বিগ্কাধর এই প্রতিবচন দিলেন অদ্য ব্রঙ্গার 
ভবনে দেবতাদের সতা আছে। বসু এতৎ 

৩১৭. 

ভগবান ব্রহ্মাই অখিল গগঠ্তর স্ন্টিকর্তা! হে! শ্রবণে ব্রক্ষপুরে গমন করিলেন কিন্তু অভ্যন্তরে 
রাজন! আমার এই প্রকৃত জন্মের ধিবরণ : প্রবেশ না করিয়া ব্রহ্মাগারের দ্বারেই অধিবেশন 

বলিলাম বংস আমি ভগবান নারায়ণের নাম | করিয়া থাকিলেন। এই সময়ে মহাঁতপন্থি: 

| জপ করিয়াই গৌরব প্রাপ্ত হহীম্নছি অতএব ৃ রৈভ্যের তথায় আগমন হইল। তাহাকে: 

তুমিও বিষুণপরায়ণ হও । দেখিয়া বস্থ প্রীত মনে পুজা! করত জিজ্ঞাসা 
অশ্বশিরা কহিলেন অনুগ্রহ করিয়া আপ- ূ করিলেন কোথায় গমন হইতেছে ! ূ 

নারা দুইজনে আমার একটা সনেহ ভঞ্জন করিয়া | রৈত্য কৃহিলেন*রাজন দেবপুরোহিত বৃহ-. 
দিউন, সংশয় ছিন্ন হইলেই আমার সক সংশর | স্পতির নিকট আমার কিছু জিজ্ঞান্ত আছে: 
বিনাশ হইবেক। অশ্বশিরা রাজা এই প্রকার : তাঁহার সমীপে গমন করিতেছি। ্ 

কহিলে যোগিবর ধঙ্মীসম্্া মহমুনি কপিশ কোমল ূ তিনি এই ধথা কহিন্েছেন ইতিমধ্যে বঙ্গার 

বচনে' তাঁহাকে সন্বোধিয়া জিজ্তাস। করিলেন | তবনাত্যন্তরস্থ দেবসভা ভঙ্গ হইল। দেবতারা 

হে রাঙ্জন! তুমি পরম ধার্মিক, তোমার মনে | নির্গত হইতে লাগিলেন। কিয়তক্ষণ পরে বৃহ- 

কি সন্দেহ আছে বল, শুনিলেই তোমার অভি- | স্পতিও বহির্গত হওয়াতে বৈভ্য তাহার সহিত 

লাষান্সাঁরে ছেদন করিয়া দিব। 

রাজা কহিলেন ভগবন! কর্ম দ্বারা মোক্ষ 

গ্রাপ্ত হওয়া যায় কি জন দ্বারা লঙ্ধ হয়? 

আমার এই এক সংশয় আছে, যদি আমার 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ছেদন করিতে 

আজ্ঞ। হউক। - : 

কপিল কহিলেন হে মহারাজ! পুর্বে 
চাক্ষুষ মন্বম্তরকালে ব্রহ্মপুত্র উরভ, ধাহা হইতে 

প্ঙ্দার শংশ বু 
১৭ 

দ্বিণীল হয়, তিনি বৃহস্পতিকে এই | 

সাক্ষাৎ করিয়া পুর্গা করিলেন এবং আপনার 
যাহা জিজ্ঞান্ত ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। . 

হে মহারাজ, রৈভ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে 

বৃহস্পতি কহিলেন তবে উপবেশন করা" যাউক 

আইস। তাহাতে রৈভ্য ও বন্থু আসন পরিগ্রহ 
করিলে বৃহস্পতিগ স্ুখাসীন হইক্বা রৈভাকে 
সঙ্ষোধন পুর্বক তদীক্ প্রশ্নের উত্তর" দিতে 

আরম্ভ করিলেন। . ... ২.০] 
বৃহস্পতি কহিলেন পুরুষ ভদ্র অথবা অভদ্র 



৩১৮ | মমীরণ। | 

যেকোন কর্শ করে সমুদায় ভগবান নারায়ণে 

অর্পণ করিলে কর্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত 

হয় না ছে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে লু্ধক ও 
.বিপ্রের এক ইতিহাস শ্রত আছে।" অত্রি 
ধংশোপ্তব কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন, সর্বদা বেদা- 

ভ্যাসে রত ও পর়মার্থ চিন্তনে তৎপরে থাকি- 

তেন। তাহার নাম সংযমন। তিনি একদিন, 

ভাগিরথী ন্লানার্থ গমন করিয়! ধর্মারণো গ্রবেশ- 
পূর্বক দেখিলেন তথায় যৃথবন্ধ বহুসংখ্যক হরিণ 
চরিয়া বেড়াইতেছে, এবং অদূরে নিষ্ুরক নামে 

॥ এক ব্যাধ কতান্তের তুল্য হস্তে ধনু ধারণ 

করিক়। বাণ সন্ধান করিতে করিতে তাহাদের 

| গ্রাথ সংহার বাসনার আসিতেছে। সেই ব্রাহ্মণ 
| খব্যাধকে মৃগয়ারত দেখিয়া বারণ করিলেন, 

ভদ্র; জীবহত্যা করিও"ন! ।' 

্ীব্রাক্ষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! সেই 
ব্যাধ হান্ত করিল এবং তাহাকে সম্বোধিয়া 
কহিতে লাগিল হে দ্বিজবর। আমি পৃথক জীবের 

| হিংসা করি না। পরমাত্ম। স্বয়ং এই সকল 
প্রাণীর ছবার। ক্রীড়া করিতেছেন। হে ত্রাঙ্গণ 

] আমি এই জ্ঞানই অবিষ্থা, সুমুক্ষু পুরুষেরা অবিষ্ধা 
বিধ্বংস করিতে যত পাইয়া! থাকেন। যদিও এই 

| সমস্ত জগতই অবিগ্বার বিলসিত্।, তথাচ আমি 
ইত্যাকার যে অহংবুদ্ধি, তাহা! অতি ভয়ানক, 

তাহাতে কদাপি ভত্বত্ব হয়না। 
হে রাজন্, সেই বিশ্রেন্ত্র সত্যমন এ ব্যাধের 

মুখে এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় 
বিশবযাগ্থিত হইলেন,পরে শরদ্ধান্বিত হইয়! তাহাকে 
বিজ্ঞাস৷ করিলেন ভদ্র, তুমি এই সকল প্রত্যক্ষ 
ও হেতুযুক্ত বাঁকা কোথ হইতে কহিতেছ? 

সেই ব্যাধ ধর্শন্ত ব্রাহ্মণের এ কথায় তাহার 
সাক্ষাতে একটা লৌহুময় জাল প্রস্তত করিয়া 
তাহার নীচে অগ্নি প্রদান করিল এবং এ 

্রাহ্মণকে বলিল' কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগিয়া 
তদ্বারা এই অগ্নি প্রজলিত করিয়া দাও। 

্রাঙ্মণ তাহার উপদেশানুনারে দার আহরণ 
পুরঃসর মুখ মারুত দ্বারা যখন অগ্নি জালিতে 

বলিলেন তখন সেই ব্যাধ একবার বিশ্রাম 
করিল। কিন্তু অগ্নি প্রজ্ৰবলিত হুইয়া উঠিবা- 
মাত্র'সে তন্মধ্যে সেই লৌহ্ময় জাল নিক্ষেপ- 
পূর্বাক পোড়াইতে আরম্ভ করিল, যদিও সেই 
অগ্নি একস্থানে ছিল তথাচ এ জালের পৃথক্ 
পৃথক্ লৌহমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহ! আলোঁক- 
রূপে প্রকাশ পাইল। অনন্তর সেই ব্যাধ এ 
্রাহ্মণকে বলিল তুমি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ 

লৌহখওস্থ বহ্ছির মধ্যে একটা গ্রহণ কর, দেখ 
আমি অন্ত সকল নির্বাণ করিলে সেটাও নির্বাণ 

হইবেক | এই কথা বলিয়া এক কলস জল লইয়া 

অন্য সকল বহর উপরে জল প্রক্ষেপ করিল 

তাহাতে তৎক্ষণীৎ যাবতীয় লৌহজালস্থ অগ্নি 

নির্বাণ হইয়া গেল। 
অনন্তর সেই ব্যাধ এ ব্রাঙ্মণকে কহিল 

তূমি যে অগ্নিময় লৌহ্খণ্ড গ্রহণ করিয়াছ তাহা 

দাঁও দেখি, তাহাঁতে মাংস দগ্ধ করিয়া খাই। 

এই কথায় সেই বিপ্র যখন সেই লৌহখণ্ডে 
দৃষ্টিপাত করিলেন তখন দৃষ্ট হইল মূল নাশ | 
হওয়াতে এ অগ্রিও বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে। 
ব্রাহ্মণ এতদবলোকনে চমৎকৃত হইয়া নিস্তন্ধ 

হইয়া রহিলেন। তখন ব্যাধ কাহাকে কহিতে 
লাগিল ব্রহ্ধগ এই লৌহজালে এক বহি ত্ালিত 



। বরাহ পরাণ | ? 

হইয়াছিা যেমন মূল অগ্নি বিনষ্ট হওয়াতে এ 
সমস্ত বিনষ্ট হইল তেমনি মুল বিনাশ হইলেই 
সকলই বিনষ্ট হয়। ফলতঃ প্রর্কতিস্থ'ষে আত্ম৷ 
'তিনিই মকল ভূতের আশ্রয়, দেই আত্ম! হইতে 
জগতের সৃষ্টি এবং তীহাঁতেই সমুদায় বিলীন 

হইয়া থাকে । অতএব এই সকল হরিণ মদি 
আমা কর্তৃক নিহত হয় ইহাদের আত্মা তাহা- 
তেই গিয়া বিলীন হইবেক ইহাতে আমা 
কর্তৃক পৃথক্ জীবহিৎস! কিন্হইল ? 

হে রাজন! সেই ব্যাধ এই প্রকার 
কহিতে থাকিলে তাহার উপর আকাশ হইতে 

পুষ্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং ভূরি ছুরি সমল- 

স্কত দিব্য রত্ব বিমান হইতে সেই স্থানে আসিয়! 
উপস্থিত হইল। সংযমন ত্রাঙ্মণ চারিদিকে দৃষ্টি- 
পাত করিয়! দেখেন সমস্ত বিমানেতেই সেই 

বাধ বসিয়া রহিয়াছে। সে ব্যক্তি অদ্বৈত 

বাসনায় সিদ্ধ হইয়াছিল অতএব যোগবলে 
এরূপ বহু শরীর ধারণ করিল। 

হে রাজন! সং্যমন ব্রাঙ্ষণ এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়া আত্মজ্ঞান লাভানস্তর নিজাশ্রমে 

গমন করিলেন । 

অতএব যে ব্যক্তিজ্ঞানবাঁন হইয়। কর্ম করে 

তাহার যেমন আত্মবিদ্তা হয় কর্ম কর্তা পুরুষেরও 

কর্ম দ্বারা তদ্রপ ক্রমে জ্ঞান হইয়া থাকে। এ 

প্রকার কর্ম ও জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লভ্য 'হয়। 
হে রাজন, রৈভ্য রাজ ও বস্গু এই প্রকারে 

জান গ্রাণ্ত হইয়া! বৃহস্পতির নিকট বিদায় গ্রহণ 
পূর্বক শ্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। 
অতএব তূমিও ভগবান নারায়ণ দেবকে আপন! 
»হইতে অভিন্ন দর্শন করত তাহার আরাধন1কর। 

৩১) 

কপিলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অস্বশিরা 

রাজা আপনার জো পুত্রকে নিটে আহ্বান | 
করিলেন এবং তাছাকে রাজো অভিষিক্ত 
করিয়া,আপনি 'নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন, 

তথায় বিবিধ যজ্ঞ ও ম্তবস্তৃতি দ্বার! যজ্্রপতি 

পরম গুরু ভগবানের আরাধনায় তাহার কাল 

“যাপন হইতে লাগিল। 

ধরণী কহিলেন অশ্বশির! রাজ! কি প্রকার 

স্তোত্র দ্বার। যজ্ঞমুর্তি ভগবানের স্তব করিয়া- 
ছিলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি। | 

বরাহ কহিলেন যিনি দেবাদি দেব, মহেশ, 

চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু গ্রসৃতি সকলের নমন্ত, 

ধাহাব রূপ অনেক, সেই যজ্ঞতম্ু ভগবানকে | 

নমস্কার করি। যাহার দশন অতিশয় ভীষণ, | 

নর কুরয্য যাহার নয়ন, পন্বংসরের ছুই অয়ন 
ধাহার ছুই কুক্ষি, ধাহার অঙ্গের রোম দর্ড, 
সেই সনাতন যজ্মূর্তি* ভগবানকে নমস্কার 
করি। বাহার শরীরে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্য- 
স্থল এবং সকলদিক ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই 

সুবনীয় জগজ্জনক ভগবান জনার্দনকে নিত্য 

প্রণাম করি। যিনি স্ুুরাস্থরদিগের অয়াজয় 

নিমিত্ত যুগে যুগে পরম সুন্দর শরীর গ্রহণ 
করেন সেই যজ্মূর্তি পরমেশ্বরের প্রতি প্রণত 

হই। যিনি মায়াময় চক্র গদা অসি শাঙ্গ 
এই চারি অন্ত্র আপনার চারি হস্তে ধারণ 

করিয়াছিলেন সেই যন্ঞমুর্তি ভগবানকে "প্রণাম 
করি। যিনি কখন সহত্র মস্তক ধারণ করেন, 

যাহার শরীর কখন মহা সর্প তুলা হয়; যিনি 
কখন এ শরীরকে পরমাণু তুল্য সুগম করেন, 
সেই যন্্রমূর্তি ভগবানকে সদ! নমস্কার করি। 



| ৩২০ ূ সমীরণ। : | 
শর আত কল স্পা পপ জা শত তত এ পিপল শক ৯ স্পেস 

| ফিনি চতুভূর্জ হইয়] এই সনস্ত জগৎ স্থপ্টি ও | ' হে ধরি, অশ্বশিরা রাজা এই প্রকার স্তব 
| পাঁলন করেন' এবং কালে বিনি আপনিই এই | করিতে থাকিলে তাহার সম্মুখে অগ্নির শিখ! 

নকলের প্রতি কালতুল্য হইবেন," সেই বজ্ঞ- | তুল্য একটী জ্যোতিঃ প্রকটিত হুইল। তদব- 
| মূর্তি ভগ্ঘবানকে প্রণাম করি। হে 'ভগবন, | লৌকনে রাজা' জ্ঞান লাভ করিয়া বিবেচনা 
আমি আপনার মন তোমার প্রতি সর্বতো- করিলেন ইহ! অবস্ত ভগবানের মুর্তি ইহা স্থির 
ভাবে অর্পণ করিলাম, তোম। ব্যতীত অন্ত | করিয়া! তাহাতে প্রবেশ করিলেন সুতরাঁং যক্ঞর- 

কেহ নাই আমার এই স্থির বুদ্ধি হইয়াছে, | মুর্তি ভগবানেই তীহার লয় প্রাপ্তি 

তুমি আমকে রক্ষ। কর। *.. [ হইল। 

৬০ যর ৯৮ খা উওর 

গৃহ ও গৃহিণীপন| 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ॥ 

. গৃহিণীপনার উপযোগিতা |. 
: বোধ হয় সকলেই একবাঁক্যে স্বীকার | চিত্তের স্থৈ্ধ্য সম্পাদনের উপঘোগি স্থান বলিয়! 

করিবেন যে গৃহিণীগ্ষনায়, নিপুণতা থাকিলে | অন্থুমিত হয় এবং বিশাল সংসার মরুভূমে 

সংসারের উন্নতি ও শ্রীনৃদ্ধি,"গৃহিণীপনার অভাবে । আরাম স্থল বলিয়া পরিগণিত হয়। আধার 

অবনতি ও বিশৃঙ্খলা ।' কেহ সারাদিন পরিশ্রম ; গৃহিণীপনার অভাবে বিপুল বিভবশীলী ধন- 

করিতেছে, তথাপি সংসারের সকল কর্ম সময়ে | বানের মৌধ প্রাসাদেও মনের বিষাদে বাস 
সম্পন্ন হইতেছে না,. নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক | করিতে হয়, সেখাঁনে চিত্তের হর্ষ, অন্তরের শাস্তি 

্রব্য.গৃহে আছে, কিন্তু আবশ্তক হুইলে তাহ! | দেহের কাস্তি, কিছুই থাকে না, সেখানে কর্ে 
পাওয়া গেল না। আর যাহারা গৃহিণীপনায় | উৎসাহ অথব! কর্মের অনুষ্ঠান, কোঁন বিষয়েই 
পটুতা. লাভ করিয়াছেন, তাহারা সাংসারিক | আস্থা থাকে না। গৃহিণীপনার প্রভাবে কর্তা 
কর্মের এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে যথাসময়ে | অল্প. আয় সত্বেও সংসারের সকল অভাব 

সকল কর্ম স্সিদ্ধ হইতেছে । কোন সময়ে | সংকুলান করিয়া শাক অন্নও সুধা ভাবিয়া ভক্ষণ 

কোন দ্রব্যের আরপ্তক হইবে কর্ম্ননুচনার পুর্ব | করিয়া! পরিতৃপ্ত হন এবং কোন. মৎকর্ম্ের 
হইতেই তাহার সংগ্রহ হইতেছে, অথব! বাটার | অনুষ্ঠান করিতে হইলে সাহসে বুক বীধিয়! 
কোন দ্রব্য. প্রতিবেশীর বাটাতে থাকিলে, | দিদ্ধকাম হইতে পারিবেন বলিয়! সাহসে বুক 
তাঁহাও. আনাইয়া, নির্দিষ্ট স্থানে বাখাইয়। ; বাধিয়। কর্মে রত হন। গৃহিণীর কায কুশলতা 
দবিতেছেন। গৃহিণীর গৃহিণীপনায় দরিদ্র কুটারও ; বশতঃ তাঁহাকে স্থখের আরোতে ভাদিতে ভাসিতে 

| শাস্তি নিকেতন বলিয়! বোধ .হয়, চিন্তা সন্তপ্ত | আদার 'অকুল নিরাশ সাঁগরে আদিয়া নুবিতে। 

০০ পপ রা 



॥ গুছ ও গৃহিণীপনা। | ৩২১ ৰ 

হয় না, তাহার হৃদয়াকাশের সন্তোষ সুধাকর ৃ সিদ্ধাস্তীককত। বিশিষ্ট গুণসম্পন্না গৃহিণীর গৌরব, | « 

কিরণ সহসা বিষাদ রাহুর করাল গ্রাসে পতিত | বিশেষ বিবেচনাপুর্ধাক বলিতে গেলে, একজন | 

হয় না, দৈবী আপদ ভিন্ন আর কোন ফারণেই | দক্ষ সেনাঁপতির অপেক্ষাকম নহে। |. 
ভীহীর প্রফুল্ল বদনকমল মলিন হয় না। কিন্তু; যেমন কর্ণধার বিনা নৌকা চলে না, গৃহিণী | 
যেখানে গৃহিণীপণার অভাব, সেখানে কর্তা, | বিনা সংসারও তঞ্জপ। নৌকা মালাগণ কর্তৃক | 

অশান্তির বিকট মুখ ব্যাদান, অভাবের ভীতি ] বাহিত হইতে পারে। আ্রোতের অনুকূলে | 
বাঞ্জক ভ্রকুটী, ছুশ্িন্তার দারুণ বৃশ্চিক দংশন ও | ঠলিতে পারে পালভরে ছুটিতে পারে; কিন্তু | 
হতাশের মর্্রভেদী যাতনায় সর্বদাই কাতর, ; কর্ণধারু বিনা তরী নিরাপদ নহে। , মাল্লাগণ | 
অধীর ও অস্থির । » তরী 'চালাইতে পারে, কিন্তু চলিতে চলিতে 

যেখানে সেনাপতির সৈন্য চাঁলনে দর্ষটতা* | কোন বৃহৎ নৌকা বা জাহাঁজের সম্মুখে পড়িলে, | 

রণকার্য্যে নিপুণতা, এবং আত্মপক্ষে ও পর-.! কর্ণ বিনা আর কে ফিরাইবে? এই নৌক। || 
পক্ষের বল বুৰিয়া, প্রতিপক্ষের অপেক্ষাকৃত | অন্ুকুল শোতে চলিতেছে, ছুই দণ্ড পরে শ্রোত, | 

সমধিক বলে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিবার | ফিরিলে তরী কোথায় যাইবে? এখন «দেখা | 

ক্ষমতা) বিদ্নয়লক্মীর আলিঙ্গন তাঁহার ভাগ্যে | যাইতেছে যে নৌক! পালভরে ছুটিতেছে, কিন্তু | 
ঘটিয়! থাকে, আর যেখানে সেনাপতির রণ- | বাতাস যদি সহস! ভিন্ন দ্বিক হইতে প্রবাহিত | 

কৌশল নাই, প্রতিপক্ষের বলাবলের প্রতি | হয়, অথবা হঠাৎ বিষম্ম ঝড় উঠ্িতে আরম্ভ হয়, | 

লক্ষ্য নাই, পরিণাম দর্শিতা। নাই, সেখানে তাগ্য- । তখন কর্ণধার বিনা ফে তরণী বাচাইবে? | 

লক্ষী শাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। তিনি অনীম | কর্ণধার বিন! তরী চলে না। তবে কর্ণধার | 

কলনম্পন্ন ও অনংখ্য সৈস্তের নেতা হইলেও ৰ নিপুণ ও নৌকাচালনদক্ষ হইলে উত্তাল তরঙ্গ- 

আপনার নেতৃত্ব দোষে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন। : রাশি ভেদ করিয়া, নৌকা ও আরোহীর প্রাণ 

যেখানে সেনাপতি সমর কৌশলবিৎ, সাহসী ও ূ রক্ষা করিতে পারে, ভীমপ্রভগ্রন মহীরূহচয় 

পরিণামদর্শী, সৈহ্ঠবল সে পক্ষের অন্ন হইলেও | ভূতলশাম্মী করিয়া গ্রবাহিত হইলেও তাহার হস্ত 

বিজয়ের আশা । যেমন সেনাপতি না থাকিলে । হইতে রক্ষা করিতে পারে, অথবা দ্রুতগামী 

রণস্থলে সৈম্যগণ যথেচ্ছ যুদ্ধ করিয়! সমরসাগরে | অর্ণবধানের সম্স্থিতা নৌকা তিলার্ধ সময় 
ডুবিয়া৷ বিজয়রত্র উদ্ধার করিতে পারে' না। | মধ্যে নিরাপদ করিতে পারে।. কিন্তু যাহারা 
গৃহিণী না থাকিলেও, উপাঁজ্জনক্ষম ব্যক্তি । সুদক্ষ কর্ণধার নর, শ্রোতম্যতীর তরঙ দেখিয়া 

উপার্জন করিয়া আনিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসীরযাঁন্রা | তাহাদের আশা ভঙ্গ হয়, কলনার্দিশী কল্োলি- 
নির্ধাহ করিতে পারেন না । রাজ্য শাসন অপেক্ষা , নীর বর্ষাকালের কুলগ্রযাথিনী নভীষণ' মুর্তি 

সংসার পালন যে অধিকতর কঠিন-ব্যাপাঁর এঁকথা | দেখিয়া ভীত হয়, কখন বা আকাশে -মেঘমাল! 

এগৃকোলার ন্যায় (11908) মহাপুরুষ কর্তৃক | সন্দর্শনে সন্ত্ািত চিত্তে গমনে বিরত হয়। গৃহিণী | 



৩২২. 

| সংসার তরণীর কর্ণধার, তাঁহারা গৃহিণীপনায় 
দক্ষতা লাত 'করিলে, আপন ক্ষমতায় সংসার 

নিরাপদে চালাইতে পারেন, ভাবী' বিপদের 
সুচনা! বুঝিতে পারিলে, পূর্ব হইতে তাহার প্রতী- 
কার করিতে পারেন, কিস্তু ধাহারা গৃহিণীপনায় 

পটুতা লাভ করিতে পারেন নাই, কেবল স্বামীর 
উপার্জিত অর্থ হাতে লইয়া আপন মনে ব্যয় 

করিয়া থাকেন/খাময় অসময়ের প্রতি লক্ষ্য না 
| রাধিয়া, একভাবে দিন কাটিবে স্থির করিয়া 

চলেন, তাহারা সহসা বিপৎপাতে অধীর হুন 

এবং কিংকর্তব্য বিমুঢ়! ছুইয়। পারিবারিক 
ছঃখের মাত্রা বুদ্ধি করেন। আর যে সংসারে 

গৃহিণী নাই, কর্তার উপর গৃহিণীপনার তার 
স্তস্ত অথবা! নববধূ কিন্বা! অল্পবয়স্ক কন্যার হস্তে 
অর্পিত, সে সংসারে দুখ ছুলভি। সে সংসারে 
নিত্য অভাব, সারাদিন ফ্লুলহ্, সর্বদাই মনের 
অশান্তি । সে সংসায়ে পুত্রঃ কন্যা ও বধূ সক- 

(লেই অদুর্দর্শী সহগুণ কাহারও নাই, কেহ 
(এখন ক্ষমা করিতে শিক্ষা করে নাই। নুতরাং 

| সামান্য বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হুইয়! কথায় 
কথায় বিবাদ বাড়িয়া চলেঃ একজন সহ করিয়া 

| চুপ করিবে, এমন নাই, অথবা দোষ গুণ বিচার 
করিয়া কর্তা যে বিবাদ মিটাইবেন তাহাও 
ঘটে না। 

 স্বর্তা বাটাতে ন! থাকিলে সংসার সুনিগুনা 

গৃহিপীর দ্বার! নির্বিবাদে চলিতে পারে,পরিবারের 
মধ্যে সকলেই সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইতে এবং 
আপন অবস্থান্থরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে, 
কিন্তু গৃহিণী ছুই দিনের জন্য কোন কর্্দ উপ- 

লক্ষে পিত্রালয়ে ষাইলে বা তীর্থ পর্য্যটনে গমন 

জর 

তত এপ, +০০র-্থাররাইরররস্পতারটারররিরডি 

গু 

করিলে অমনি সংসারের শান্তি ভঙ্গ হইল। 
ৃ 

যথাসময়ে স্নান আহারের ব্যাঘাত হইল, "সকলই 

আছে তথাপি যেন কিছু নাই, সরুলেই' পুর্বববৎ 
উদয়ান্ত কর্মরত, কিন্তু কর্ম ফুরাইতেছে 'না 

রাজ। না থাকিলে, মন্ত্রীর দ্বার রাজ্য ছুই ঢার 

দিন জুশৃঙ্খলায় চলে, নাবালক রাজ। লইয়া, 

মন্ত্রীর সুমন্ত্রণাগ্ন রাজকার্ধ্য সুচারুরূপে সমাহিত 

হইতে পারে, কিন্তু গৃহিণীর একদিন এমন কি 
দণ্ডকাল অনুস্থিতিতে সংসারের নানাঁরূপ গোল- 

যোগ উপস্থিত হয়। আর সর্বকর্্ম তৎপর! সুদক্ষ 

গৃহিণীর লোফাস্তরে, একজন নাবালিকা গৃহি- 
গীর হস্তে সংসার ভার পড়িলে, স্বামীর সহিত 

যুক্তি পরামর্শ করিয়৷ তিনি সেরূপ ভাবে চালা- 

ইতে পারিবেন না। যে সমস্ত আদর্শ ও গুণ- 
গ্রাম ভূষিত হুইলে তিনি গৃহিণীপনায় পটুত! 
লাভ করিবেন এবং সাধারণের নিকট প্রশং- 

সার পাত্রী হইবেন, সে সমস্ত গুণ তাহার 

অন্তরে এখন বিকাঁশ পায় নাই। তিনি যদি 
তাহার জননী অথবা শ্বাগুড়ীর নিকট গারস্থ 

নীতি শিক্ষা করিয়া হুর্মদ সংসার তুরঙ্গের বন্বা 
ধারণে অগ্রমর হন, তবে তিনি সাহসে ভর 
করিয়া আপন শিক্ষাবলে কখন বহুবিস্তৃত বিভী- 

যিকাময় ঘোর নিরাঁশর মরুভূমে কখন বা 
ছুর্ভেস্ত মনোমালিন্ত কুজ্ঝটিক সমাচ্ছন্ন অন্তর 

প্রান্তরে, কখনও অভাব কন্করপুর্ণ দুর্গম পার্বাত্য- 
পথে গমন করিতে পারিবেন। তিনি নিবিড় 
ংসার কাননের ছুর্গীতি গিরিসহ্কটে আসিয়া পড়ি- 

লেও, অধীর ও অবসন্ন না হইয়া নিষ্কৃতি, লাভ 
করিতে গারিবেন। কিন্তু যাহারা অশ্বরজ্ঞ, 
ধারগ করিয়া কখনও অশ্ব চালান নাই, €লশ্বপৃষে 
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আরোহণ করিবামাত্রই তাহাদের বিপদ, কি 

করিয়া অশ্ব চালাইবেন, কোনদিকে যাইবেন, কি 
করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না, হয়তো 
ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বপিয়া থাকিতে ন! পারিয়া 
পতিত হইলেন। 

গৃহিণীপনায় দক্ষতা না জন্মিলে, পাঁিবারিক 

স্থখ একান্ত ছুলভ। কিন্তু আজকাল গৃহিণী- 

পনার আদর নাই, শিক্ষ। করিবার ওৎস্ুুক্য নাই, 

এবং শিক্ষ। দিবার গুরু থ।কিজ্লও শিক্ষা করিবার 

পাত্রী নাই। পাঠশাল! ঝ৷ বিগ্ভালয়ে ইহার শিক্ষ] 
হয় না, উপন্তাস বা পাঁচালী পাঠে অধিকার জন্মিলে, 

কাব্য ব কবিতা পড়িলে গৃহিণীপনায় জ্ঞানলাভ হয় 
না, ইহার শিক্ষা অন্তরূপ | বালিকা! বয়স হইতে 
পুতুল খেলা করিয়া, ধুলা! মাটা লইয়া রন্ধনাির 
দ্বার! যে শিক্ষা হয়, সাহিত্য সেবায় তাহা হইতে 

পারে না। অধুন। কুলকামিনীগণ শৈশবকালে 
পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, বিবাহের পর স্বামীর 

সহিত একত্র বিদেশে চলিক্গা যায়ঃ এবং স্বামীর 

উপার্জিত অর্থ আপনমনে খরচ করে, গৃহিণী- 

পন! শিক্ষ। করিবার অবসর থাকে না। শৈশবে 

পিত্রালয়ে মাতা ও জ্যেষ্টা ভগিনী অথবা মাতৃ- 

স্থানীয় অন্ত রমণীর নিকট, যৌবনে শ্বণুর 

বাটীতে শ্বাশুড়ী বা ননন্দার নিকট গ্রহকর্ের 

গৃঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। কিন্তু গৃহিণীপন! 

আজকাল শিক্ষা না করায়, সংসারের" আয় 

বাঁড়িলেও অভাব ঘুচিতেছে না, ক কমিতেছে 

না, পরিবারবর্গের সর্ধান্ত বদন দেখা! যাই- 

(তেছে না।। 

য়াছে, হাসপাতালে গিয়া দেখা! যায় অহিফেন- 

ভুক্ত কুলমহিলা অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে 
আনীত হইয়াছে, অর্ণবযানে বা! বাম্পীয় -শকটা- 
রোহণে হানাস্তর শমনকালে পরম্পরের নিকট 
শুনিতে পাইবে-দেই অকালমৃত্যুর কথ 
আফিল যাও; সেথাও সেই লোমহর্ষণ ব্যাপায়ের 
অরতারণা। পদব্রজে জনপদে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াও সেই হৃদয়বিদারক আত্মহত্যা বিবরণ 
শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়। প্রশান্ত হৃদয়, সাগরকে 
উদ্বেলিত করিবে । আমরা সংবাদপত্রে এইরপ' 
অহিফেন সেবন অথবা উদ্ঘন্ধন ছার। স্বেচ্ছায় 
প্রাণত্যাগের বিবরণ পাঠ করি, কিন্ত এ সমস্ত 
অকালমৃত্যুর কারণুযে কি, তাহাতে তত্বতিজ্ঞান্ু- 
মাত্রের চিত্ত আকার্ষণ করে নাই। গৃহিণী- 
পনায় দক্ষতা লাভ অথঘ। গৃহ্ণীপন। শিক্ষাতাবে 
যে এরূপ অকালমৃত্যু ঘটে, এরধগ ফারণ আমর! 
নির্দেশ করি, আর ইহা একমাত্র কারণ না| 
হইলেও প্রধান কারণ বটে। বাল্যকাল হইতে 
বালিকাগণ পাঠশালায় ঢচলিলঃ বিবাহের পর 
শ্বাশুড়ীর নিকট ন! থাকিয! ছায়ার ভ্ায় স্বামীর 
অনুগামিনী হইল। পতির উপার্জিত অর্থে 
অধিকারিণী হইয়। একেবারে স্বয়ংসিদ্ধ বিচক্ষণ 
গৃহিণী হইলেন, সংসারের ছুর্বহ ভার আপনার 
লঘুমস্তকে লইলেন। পূর্বে যিনি একদগ্ডের 
জন্য স্থির নদী চক্ষে দেখেন নাই, আজ তিনি 
সংসার তরণীর কর্ণ ধারণ করিয়া ভবার্পবে 
আবিভৃতি। এ সাগরের কোনদিকে সখের 
কুল, কোনদিকে ছঃখের কুল একথা কাহারও 
নিকট শিক্ষা করেন নাই, অসংখ্য বিপদ হিম- 
শিলা একটার পর একটা তরীয় উতয়দিকদিয়া 
ভানিয়া চলিতেছে, একবার ইহার সহিত সংঘর্ষণ 
হইলে অচিরে বিধ্বস্ত হুইয়। যাইবে এ বার্থ! 
কাহারও নিকট পান নাই, গুপ্ত শত্রবেশে 
কোথায় যে শৈল্ সঙ্সিলরাশির মধ্যে 'ডুবিয়। 

প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া! | আছে, এ বিষয় তাহার জ্ঞান নাই। উত্তমর্ণের 
্বায় রমণীগণ অহিফেন থাইয়! আত্মহত্যা কবি- ভ্রভঙ্গ তরঙ্গরাশি মধ্য কি করিয়া যে তরা 
পসর

া 
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চালাইতে হয়, এ কথা শ্বাগুড়ীর নিকট শ্রবণ 
| করেন নাই,অন্কুল অর্থব্যয় প্রবলবেগে প্রবা- 

হিত হইলে কিরূপে ষে ধৈর্য পাল ,ভুলিয়! তরী 
চালাইতে হয় দে বিষয়ে অধিকার জন্মে নাই। 
সেই জরন্ত অনেক সমর্ন অনুকুল অর্থ বায়ু দ্বারা 

'| কর্ণধারের অনুরদর্শিতায় ধৈর্য পাল. উপ্টাইয়৷ 

:]. বালিকার সহিভ তরী অতল জলাঁধজলে চি 

দিনের জন্য.নিমগ্ন হয়।. 
 ধাহার! অদূর দর্শিনী গৃহিণী হুইয়, সংসার 

+| ভার শ্বকরে গ্রহণ করিলেন, তাহার! 'প্রথমে 
: | বড়ই জন্তপ্ট, কিন্ত যখন তাহারা দোকানদার- 
; | গণের প্রাপ্য টাকা না দিতে পারায় তাহাদের 
| রোষ কষ্বপ্লিত নেত্র দেখিলেনঃ কর্কশ, মর্মবিদা- : 

ভর | ২ লহ নিতি ও কতো হি জেটি পপ ২ দশ ২৩ 

[০০ 
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রক কথা৷ শ্রবণ করিলেন, অমনি অধীর হই- 
লেন। . আপন. .আয়ের অনুরূপ ব্যয় নির্বাহ 
করিতে না পারিয়৷ অবস্থার অতিরিক্ত চালে 
বসন ভূষণ করিতে গেলে, কালে তাহা ভোগ 
হয়না । অধিকাংশ অপমান ও মনস্তাগ । একে 
রমণীজাতি স্বভাবতঃ অডিমানিনী, তার উপর 

শিক্ষাপ্রাপ্ত, সৃতরাধ পাওয়ানাদীরের কথায় 
অিয্বমাণ হুইয়। পড়েন। সকল দিক সামগ্স্ত 
করিয়া চলিতে .পাঁরা অনেক 'দুরদর্শিতার ফল 
আর সেই দূরদশিতা শ্বশুর তবনে শাশুড়ী অথবা 
তৎস্থানীয়া, বছজ্ঞান সম্পন্ন গৃহিণীর নিকট শিক্ষা 

করিতে হয়।.কিন্ত ধাহারা সে শিক্ষালৃভ করেন 
নাই, লংসারের 'বিশৃঙ্খল! তাহাদের দিন দিন 

বুদ্ধি পায়।, গ্ুতরাং প্রফুল্ল বদদনকমল নিরাশ- 
হিমূসিক্. হইয়া ক্রমশ? মলিন ও নিশ্রত হয়। 
একে, একে সকল [বিষয়ে নিরুৎসাহ জন্মায়, 

ৰ ভন. রমণী, স্বতাব স্থলত জ্ঞান, তাহা মন 
| মতঙিকো যত. করিয়া | 
করিতে পারে. না.। তখন মন উদ্মার্গপ্রস্থিত | 
হইয়। নিরাশ-সাগরের উপকূলে উপনীত হয়,। 

১ প্লেখানে ধর্মতরুর ছায়া নাই, অপত্য শ্নেছের 

২সাঁরপথে চালিত 

মায়াকুঙ্জ নাই, পিতীমাতার ন্নেহ উপবন নাই, 
'সেখান হইতে 

পিল 

'জীরণ |: । 

ফিরিধার পথ নাই) আশা নাই, উপায় নাই। 
স্থুতরাং নিরাশ সাগরে নিমগ্ন হইয়া অকালে | 
প্রাণ হারাইয়া থাকে । যে সমস্ত ভদ্রমহিলা 
আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান, | 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই ছুর্বাহ সংসার ভাঁর 
অকালে স্বইচ্ছায় বহন করিতে গিয়া সেই তারে 
প্রগীড়িত হইয়৷ খাকেন, আর যখন সে ভার 
বহনে একাস্ত অসমর্থ হন, তখন সে গুরুভার 
ফেলিয়া! লোকান্তরে পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতি- | 
লাভ করেন। * 

এখন সকলেই" বোধ হয় স্বীকার করিবেন 
»যেশৃহিনীপন শিক্ষা একাস্ত আবশ্তক এবং সে | 
শিক্ষা মাতা অথব। শ্বাগুড়ীর নিকট । তবে 
অনেকে এরূপ কারণ উত্থাপিত করিতে পারেন, 
যে সকলকার মাতার গৃহিণীপনায় দক্ষতা নাই, 
শ্বাশুড়ী যোধিৎ যোগ্য গুণোপযুক্তা নয়, শ্বতরাং 
সকলে কি করে গৃহিণীপনায় পারদর্শিতা লাত 
করিবে । ইহার উত্তরে আমর! বলি যে সকলে | 
তুল্য গুণসম্পন্ন না হইলেও সবারই কিছু না] 
কিছু জ্ঞান আছেঃ প্রথমে তাহাদের নিকট 
থাকিয়। সংসারের কাজ কর্ম করিতে করিতে 
অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ জন্মায় । স্থবীজ বপন করিলে | 
কালে সেই বীজ হইতে স্ুবৃক্ষ হইবে। কিন্ত 
যে হৃদয়ক্ষেত্রে ঈৃহিণীপনার বীজ উপ্ত ন৷ হইল, 
নে ক্ষেত্রে আগাছ। বা বিষবল্লী ভিন্ন আর কি 
জন্মিবে ? যাহারা গৃহিণীপনার স্ুবীজ বপন দ্বার! | 
সুবৃক্ষ উৎপাদন করে) সুফলান্বাদনে পরিতৃপ্রি 
লাভ করে, আর যাহারা আগাছ। ব৷ বিষবল্লী 
দ্বার হৃদয়ক্ষেত্র পূর্ণ করে, তাহাদের মধ্যে কেহ 
বিশৃঙ্খল। ভোগ করে, আর. কেহ বা বিষবল্লী 
নিঃস্থতবিষপানে অকালে প্রাণত্াগ করে। 

|] (ক্রমশঃ) 

* আমর! এরূপ নির্দেশ করি, কিন্ত তত্ব অনুসন্ধিৎসথ 

ব্যক্তিগণ যদি ইহার সার্থকত্ব বা আমুলকত্ব প্রমাণ করিয়। 

দেন তবে উপকৃত হইব। ০ ৮ 
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রাজা হরিশ্চন্্র। 
গু ধতং বদিষযামি সত্যৎ বদিষ্যমমি তন্মা; . কবি কৃত্িবাস যখন তাহার বামায়ণে সুদীর্ঘ 

মবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু হরিশ্চন্দ্রকথাুপ্রবেশ করাইয়াছেন, তখন স্পষ্টই 

বক্তারং। 1 অনুমিত হয় যে, তিনি খুব সম্ভবত কোন পুর্রাণ- 
আমি খত বলিব, আমি সতা বলিব, সত্য গ্রন্থে তাহা পাইয়াছিলেন। আমরাও দেখি যে, 

আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা কুরুন, ] মার্কগ্ডেয় পুরাণে কৃত্তিবাস-কথিত হরিশ্চন্্র- 

সত্য আমাকে রক্ষা! করুন, সভ্য বক্তাকে রক্ষা | কথার অন্ুুরূপ একটী হরিশ্চন্্রকণ! রহিয়াছে । 

করুন. সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন। " | কিন্তু ইহাকেও আমাদিগের মূল কথা বলিয়া 

রাঁজা হুরিশ্ন্দ্রের কথ! জানে না, এমন হিন্দু ূ বোঁধ হয় না) কারণ, ইহার প্রথমেই লেখা 

এই ভারতে, অন্তত এই বঙ্গদেশে আছে কি না| আছে-__ 

সন্দেহ । বিশেষত আজকাল হরিশ্ন্ত্রকথা “হরিশ্চন্রেতি রাজর্ষিরাপীভ্রেতাযুগে পুরা |” 

যাত্রাদলে গীত ও নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া | “পুর্বে ব্রেতাযুগে হরিশ্ন্ত্র নামক এক 

আমাদের দৃষ্টিপথের শীঘ্র অতীত হইতে পারি- রাঁজর্বি ছিলেন।” ইহা, হইতেও আমাদিগের 

তেছে না। আমাদের কৰি কৃত্তিবাঁস "তাহার | অন্থ্মান হয় যে.মুল হরিশ্চন্রকথ| মার্কগেয় 

রামাঁয়ণে এই করিশ্চন্্রকথা প্রবেশ করাইয়া । পুরাণের বহু ূর্বাবধি প্রচলিত ছিল। আর, 

দেওয়াতে বঙ্গের আঁবালবৃদ্ধবনিতা তাহার | বাস্তবিকও আমর! খগেদিয় এতরেয় ব্রাহ্মণ 

করুণরস আশ্গদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। | গ্রন্থে (৭ম+ ১৩) সর্বপ্রথম হরিশ্চন্দ্রের নাম ও 
এই হুরিশ্ন্দকথা যে কত লোকের নির্জীব ধর্খ- ৷ ততসন্বস্বীর এঁতিহাসিক কথা দেখিতে পহি। 

ভাঁবকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, কতলোককে । তাহার পর তদনুযারী কথা বাঁশীকি-রামায়ণে 

্বার্থত্যাগের অধিক আত্মত্যাগে উৎসাহিত । এবং মহাঁভারতেও দেখিতে পাই। এই সকল: 

করিয়াছ, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? মাদৃশ কষুপ্র | এতিহাদিক হরিশ্চন্্রকথা হইতে মার্কগডেয় 

ব্যক্তিকেও এই হরিশ্চন্্কথা নানা সময়ে নানা | পুরাণোক্ত পৌরাণিক কথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা | 
অবস্থায় ধৈর্য্য সংযম প্রভৃতি বিষয়ে, কেবল কথা | যাঁয়। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা 

দ্বারা নহে, জলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক দিন করিব। সম্প্রতি এঁতরেয় ব্রাঙ্গণোক্ত এঁতিহা- 

পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দিয়াছে, আজ তাঁহার দক্ষিণা- র সিক হরিশ্ন্ত্রকথারই আলোচনায় সর্বপ্রথম 

স্বরূপে তৎসন্বস্বীয় আমাদের ছুই চারিটা সামান্ত | প্রবৃত্ত হওয়া যাক। . 

বক্তব্য সকলের সম্মুথে উপস্থিত করিতেছি। : সেই হরিশ্চন্্রকথাটা এই। ব্রহ্গা হইতে 

১৮ 



৩২৬ ূ্ মঙ্গীরণ | | ! 
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মিলার পরস্পরাগত রও ) ইঙ্ষকুবং- লাভের ফল লক ? নারদ দশটা মন্ত্রে পুত্রের প্রয়ো- 
নি শীয় হরিশ্চন্ত্র নামক এক অপু- | জন বুঝাইয়। দিলেন এবং হরিশ্চন্রকে উপদেশ 

*. : অ্রক রাজা ছিলেন। তাহার । দিলেন ধে “বরুণরাজার নিকটে এই বলিয়া 
একশত পরী ছিলেন, কিন্ত চর্ভাগ্যবশত তাদের: পুত্রের অন্ত প্রবর্থনা কর যে পুত্র জন্মগ্রহণ করি- 
কাহারই গর্ডে তাহার পুন্র লাভ ঘটে নাই।  ক্লেই তাহারই নিকটে তাহাকে যজ্ঞার্থে বলিদান 
এক সময়ে পর্বত ও নারদ নাঁমে ছুই খবি হপ্রি- | করিবে ।” হুরিশ্চন্্ও বরুণরাজার নিকটে তদনু- 
শচন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিতেন। রাঁজা এক : রূপ প্রার্থনা! "করিয়া! বলিলেন যে “আমার পুত্র 

.| দিন নারদকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার দ্বারা তোমারই যজ্ঞ 

সকলেই যে পুত্রমুখদর্শন প্রার্থনা করে, পুত্র . করিব।” অবশেষে রোহিত নামে তাহার এক 
* উতরেয ব্রা্দণণ্রস্থে আছে “হরিশ্চক্্রোহ বৈধস পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বরুণরাজা শ্বীয় প্রাপ্য 

ধরঙ্টীকো রাজ! পুত্র আস ।” ইহার অনবরত “বৈধস” | প্রার্থন! করাশ্তে হরিশ্চ্দ্র স্বাভাবিক সম্তানবাঁং- 
শের অর্থে হুবিখ্যা্র পণ্ডিত মার্টিন হেগ বেধস্পুত্র সলাবশত “্বয়ঃক্রম আর একটু অধিক হউক” 

করিয়াছেন। আমাদের তাহ! সঙ্গত বোধ হয় না। এই এইরূপ বৃথা আপত্তি করিয়া অনেকবার 
আখ্যানেই দেখা যাইবে যে, অজ'গর্ভ নামক এক খষি, হিতে রমিনানিকরিবীরার তের 

তাহার পুত্রকে অঙ্গিরস্-কুলোস্তব বশত “আঙ্গিরস” ই ॥ ্ রর 

বলিয়। সম্বোধন করিয়।ছেন। সেইরূপ এখানেও বেধন্ ৷ ইয়া গেলেন। কিন্তু রোহিত যৌবনে পদার্পণ 

অর্থাৎ ্রঙ্গা হইতে পর-্পরাগত অর্থে “বৈধস” শের | করিলে যখন বরুণরাজা পুনরায় স্বীয় প্রাপ্য 

ব্যবহার অনুমান করা অনঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় | প্রার্থন৷ করিলেন, তখন হরিশ্মন্ত্র আর আপত্তি 

ন|। বিশেষতঃ হরিশন্দ্র একজন স্থবিখ্যাত রাজা ছিলেন, । দ্বার] ঠাহার এ্রার্থন৷ এড়াইতে না পারিয়া স্বীয় 

তাহার ব্রহ্মা হইতে বংশোতপত্তি উল্লেখ করিতে যাওয়! ৰ পুত্রকে আহ্বান্।করিয়। বলিলেন “বৎস, ধাহার 

খুব ষন্তব। এখনও ইংরাজ সন্্াস্তদিগের মধ্যে দেখা! কৃপায় আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, হায়! 
ফায় যে, যাহার প্রথম উইলিয়ম প্রভৃতি বত প্রাচীন | ৷ তোমারই ছারা সেই বরুণরাঞ্জার যজ্ঞ করিতে 
রাঁজধ, তে আপনাদের বংশোত্পত্তি দেখাইতে পারেন, 

হই ৰ হ্ইৰে পর রোহিত এখন বর্মধারণের উপযুক্ত 
তাহার! ' আপনাদিগকে তত অধিক সম্মানিত বোধ বাঃ 

ক্রমে উপনীত হইয়াছেন, শুতরাং তিনি করেন। ইহতুর উপরে মহাভারত, বিষুপুরাণাদি প্রাচীন | 
গ্রন্থে হরিশ্চর্ড সম্বদ্ধে যে সকল উল্লেখ আছে, সকলেতেই মজা আপনাকে বলি-ম্বরূপে অর্পণ করিতে 

'] ডাহাকে:ইঙ্ষকুবংশীয় বলা হইয়াছে এবং ত্রিশক্ষ,পুত্রও | সহজে সম্মত হইবেন কেন? তিনি ধনুর্ববাণমাত্র 

বলা'হইয়াছে কিন্ত কোথায়ও তাহাকে .বেধনূ-পুত্র বল! | সহায় করিয়া! নিকটস্থ অরণ্যে পলায়ন পূর্বক 

য় নাই। আরও, ক্রঙ্গা হইতে এই ইঙ্ষাকুবংশের | তথায় এক বৎপরকাল কোন রূপে কাটাই! 
উৎপত্তিরর্ণন। এ সকল গ্রস্থে ম্পষ্টোলিখিত দেখা যায় দিলেন । 

৮5787758775 অনন্তর বরুণরাঁজার কুদৃষ্টিতে বা আক্রমণে”, 
ন। ধরিয়া “রক্ষা হইতে পরম্পরাগত" এইরূপ অর্থই 

ইক্ষাকুবংণীয় রাজা হরিশ্চন্দের উদরস্কীতি রোগ 
ধরিলীম। | ূ 
ধরলাম । শা? 



ৃ্ রাজা হরিশ্চন্দ্র । | ৩২৭ 
সপ পপ সপ পর ০ পপ অপ শু লি "০০ পপ ০ আপস পাপা 

মি দেই কথা শ্রবণ করিয়া রোহিত ] যপ্র করিবেন। বরণরালজা পক্ষত্িয় অপেকগ! 
অরণ্য পরিত্যাগ পূর্বক গ্রামে প্রবেশ করিতে- | ব্রাহ্মণ আরও ভালই” ইহা বলিয়ী ভাহাতে সম্মত 

ছেন, এমন লময়ে ইন্দ্র ব্রাঙ্মবেশ ধারণ পূর্বক | হইলেন'।" এই সুত্রে বরুণরাজা হরিশ্চন্্রকে 

সাহার নিকটে দেশ] ভ্রমণের* গুণবর্ণন করিরা | রাজহুম্ন বন্ডের শ্যথাবিধি অনুষ্ঠানের উপদেশ 

অরণ্য পরিত্যাগে নিরস্ত করিলেন। তিনিও আর ; দিলেন এবং হনিশ্ন্তরও আঁভষেওনীয় দিবসে 

এক বৎসর অরণ্যবাস করিল্েন। এইরূপে ও গ্রতি ূ ফঙ্জীয় পশুর পরিবর্তে শুনঃশেপকে বজ্ঞম্থলে রক্ষা 

বংসরের শেষে ভিনি যেই গ্রামে প্রবেশ করিতে * করিলেন। 

উদ্ধত হন, অমনি ইন্দ্রও ব্রাঙ্গণবেশে উপস্থিত | এই ঘজ্ঞে বিশ্বামিতর হোতা. জমদগি অধ্বর্য।া, 

হইয়া তাহাকে তদ্দিষয়ে নিরন্ত করেন। এই ও বসিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং আদ্বাস্য উদগাতা ছিলেন। 

প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন বষ্ঠ ধংস র অনুষ্ঠানের প্রারস্তকার্যাগুলি সনাপন হইলে পর 

ূ 
ৰ 

০ জরিপ 

অরণ্য ভ্রমণে প্রবুন্ত হইলেন, মেই সময়ে তিশি | তাহারা শুনঃশেপকে য,পকাঠে বদ্ধ করিবার 

ুৎগ্রপীড়ি সুয়বসনন্দন অজীগর্ভ খধিকে সেই | জন্য লোক অন্বেষণ বরিলেন কিন্তু এই ভীষণ 

বন মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। অজীগর্তের | কাধ্যে উপস্থিত দ্বিজদিগের মধ কেহই অগ্রসর 

তিন পুভ্র-গুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোনাঙ্থুল। | হইলেন না। অজীগর্ত লোভ বশতঃ স্বমৎ আসিয়া | 

রোহিত অজীগর্তের নিকটে গিয়া শ্বীর বিপদ: অপর একশত গাভীঘ বিনিময়ে তাহা করিতে 

বর্ণন করিয়া বলিলেন “হে খধি, আমি আপনাকে! স্বীকার করিলেন।* শুনঃশেপ তাহার পিতা 

গোশত প্রদান করিতেছি, ত পরিবর্তে আপনার ৷ কর্তৃক মূপকাষ্টে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্ত 

এই পুত্রগণের মধ্যে একটাকে ক্রর করিয়া তদ্ছারা । তাহাকে ণিহঠ করিবার লোক পাওয়া! গেল 

আমি নিষ্কৃতি লাঁভ করিতে ইচ্ছা করি।” এই ৃ না। এবারেও অভীগর্ত লোভপরবখ হইয়া 

কথা বলিয়। রোহিত জ্োষ্ঠ পুত্রকে লইতে যাইলে | আঁরও এক শত গাভীর বিনিময়ে স্বীয় পুত্রকে 

অজীগর্ত “ইহাকে নছে” বলিয়৷ জ্যেষ্ঠ পৃত্র প্রদানে ূ স্বহস্তে বলিদান করিতেও অগ্রমর হইলেন। 

অন্বীকৃত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে অনীগর্তপন্ী | এই খানে এতরে্র খাবি বলিতেছেন যে, যখন 
দিতে অসম্মত হইলেন। সর্বপন্মণ্তরুমে রোহিত! শুনঃশেপ দেখিনেন বে তাহাকে পশুর ন্যার সতা 

মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে শত গাভীর খিপিময়ে ৰ নতাই বলিদান করিটার উদ্যোগ হইতেছে, 
তথন তিনি প্রজাপতি প্রকৃতি দেবতার্দিগের 

গ্রহণ করিয়া একেবারে পিতা হরিশ্চন্দ্রের নিকটে ূ | 

উপস্থিত হইর! নিবেদন করিলেন*“পিতং, আমি | শরণাগত হইলেন এবং তাহ! কর্তৃক ক্রমে ক্রমে 

এই' ব্রাহ্মণ বালককে যজ্ঞার্থে প্রদান করিয়া নানা দেবতার স্তব পঠিত হইলে পর তাহার 

নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করি।” হারিশ্চন্তও বরুণ- | ব বন্গনদাম মুক্ত হইুরা গেল এবং হরিশ্চন্ররেরও 

রাজার নিকটে জানাইলেন যে তিনি স্বীয় পুর | পীড়ার উপশম হইল। 

'রোহিয তর পরিবর্তে শুন: £শেপের দ্বারাই তীহার ূ বন্ধনদীম মুক্ত হইয়া! গেলে যঙ্ছের পুরোহিত- 



৩২৮ সমীরণ | ( 

৫ স্পা সপ জি আপ জনে 

গণ গুনঃশেপকে আপনাদিগের মধ্যে আমন | তাহা ০ তোমার.মন হইতে শৃদ্রোচিত 

| প্রদান করিয়া তাহাকেও রাজসথয়-যজ্তের কতকট| | এই নিষ্ঠুর ভাব এখনও অপন্যতত হয় নাই; 
কার্ধ্যভাপ গ্রহণ করিতে অন্ুরোধ' করিলেন। | তোমার সহিত পুনমিলন হওয়া! অসম্ভব ।” 
গুনঃশেপ সেই মজ্ঞাবসরে অঞ্ঃসব নামক এক | মুনি বিশ্বাসিত্র তখন শুনঃশেপকে উদ্দেশ 
প্রকার আনব আবিষ্কার করিয়া! খষি হইলেন। করিয়া বলিয়া উঠিলেন “অজীগর্তের সহিত 
অভিষেচনীয় দিনে সোমবলি দিয়া যজ্ঞাবসাঁন ! তোমার ' পুনমিলন অন্যন্ত অসম্ভব। যখন 

হইল। যজ্ঞাবসানে তিনি খিশ্বীমিত্রের পারে সৌয়বসি অজীগর্ত তোমার বধার্থে শস্হান্তে দণ্ডায়- 
] আদিয়৷ উপবেশন করিলেন। তখন সৌয়বসি ৷ মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি কি ভীমমৃত্ত 

অঙ্গীগর্ভ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন “আমার পুত্র । ূ ধারণ করিয়াছিলেন'। তাহার নিকটে আর 

প্রতিপ্রদান কর ৮ বিশ্বামিত্র বলিলেন “দেনভারা 

ইঙ্াকে আমার নিকটে গ্রেরণ করিয়াছেন, : 

স্রুতরাং আমি ইঃকে প্রতিপ্রদান করিব 

| না।”গ অজীগর্ভ তখন শুনঃশেপকে" আহ্বান । 

করিয়া বলিতে লার্গিলেন “এস, তোমার মাতা 

গ্ুররূপে যাইজ না. আমারই পুত্রস্থানীয় ভও ।» 

: এই সময় হইতে দেবপ্রেরিত বলিয়া শুনঃশেপের 

আর এক নাম হইল দেবরাঁত। দেবরাত শুনঃ- 

শেপ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্কে ভিনি 

অঙ্গিরম্-কুলোদ্ুত হইয়! এখন তাঁহার পুত্র হইলে 
ও আমি, আমরা উভয়েই তোমাকে আহ্বান ; কিরূপ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। খিশ্বীমিত্র পুত্র 
করিতেছি; তুমি অঙ্গিরস্-কুলোভ্ভুত ও অজীগর্তপুত্র গণের সমক্ষে তীহাকে জোষ্ঠ পুত্রের অধিকার 
কবি গুনঃশেপ বলিয়া বিখযাত। অতএব হে। দিলেন। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ছিলেন ) তন্মধ্যে 
খষি, তোমার পৈতামহ তন্তু (77075117] 10006) জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র ইহাতে অসন্তুষ্ট হওয়াতে 

হইতে চলিয়া যাইও না) আমাদের নিকটে ৰ পিতার শাপগ্রস্থৃ-এবং মধুচ্ছন্দম্ প্রভৃতি কনিষ্ঠ 

ফিরিয়া আইস তছুত্বরে শুনঃশেগ বড়ই ; পঞ্চাশ পুত্র সন্তোষের সহিত পিতৃ'আজ্ঞা পালন 

£কষ্টের সহিত বলিলেন “শৃদ্বও স্বীয় পু্রবধার্থে করাতে পিতার আনীর্বাদভাজন হইলেন। এই 

অস্ত্র উদ্াত করেনা তুমি তাহাও করিয়া; ৰ রূপে দেবরাত শুনঃশেগ জন্ববংশের রাজকীয় 

] হে আঙ্ষিরপ! তোমার নিকটে আমা অপেক্ষা ৰ মহিমা * এবং গাধিকুলের বিজ্ঞানে সমৃজ্জল 

তিনশত গাঁভী অধিক মৃল্যবাঁন বিবেচিত হই- ূ হইলেন। 

যাছে।৮ তখন অজীগর্ত মুদভাবে বলিলেন ইহাই হইল ইতরেয় ব্রাঙ্মণোক্ত হরিশ্চন্তর- 

“বৎস ! মৎকৃত পাপকর্্ম আমাকে অত্যান্ত ত্াপ। “ কথার প্রক্কুত এ&ঁতিহাপিক ঘট- | 

[ প্রদান করিয়াছে, তোমাকে একশত গাভী; পু সি নার চিত্র। কিন্ত ব্রাহ্গণগ্রন্থে 

| প্রধান করিস - সেই পাপ টে করিতে টিন আমরা দেখি যে. ইহাকে ৫ শৌনঃ- 

ইচ্ছ! করি। শুনঃশ্পে বলিলেন । প্রকার] * অজিরস্কুলে জ জ নামক এক রাজর্ষি: জম গ্রহণ 

পাপ যে একবার করিতে পারে, সে ফা বারও | করিয়।ছিজেন। . 
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শেপাখ্যান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। | যেমন আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহগণননব 
আর সতাঁসতাই, এই আখ্যানে হরিশ্তন্দ্রের | স্বীয় জ্ঞাত কথা আখ্যানচ্ছলে উল্লেখ করিতে 

প্রাধান্ত কিছুই নাই বলিলেও চলে-_শুনঃ$শেপেরই | পারি ধতরেয ব্রাহ্মণের হরিশ্চন্দ্কথাও পড়িলে 

ষাহাঁঘ্য সর্বতোভাবে কীর্তিত হুইয়াছে। যে: স্পঈই নোধ হইবেন্যে ইঁতরেয় খধষি খখেদের 
সকল বৈদিক খক্মন্ত্র দারা শুনঃশেপ দেবগণের  শৌনহশেপ মন্ত সমূহের উদ্ভব দত্বন্ধে তাহার জ্ঞাত 
স্তব করিয়াছিলেন, €সহী সকল মন্ত্রের মধো | কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ এ্রতরেয় 

ইরিশ্ন্দ্রের নাম গন্ধও নাই; শুনঃশেপ যে নিজের | প্রাহ্মণগ্রন্থে এতিহাসিক ঘটনা|জ্ঞাপক অতীত- 

নামোল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারই | কাল এলটু। ব্যবহৃত হইয়াছে, কিত্তৃ, খণ্থেদীয় 
উল্লেখ আছে__ * মন্্ সমূহে বর্তমান ভাবই স্থৃবাক্ত হইয়াছে। 

“শুনঃশেপো যমহ্বদগৃভীতঃ সোহন্মান্ বরীণে। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় যে খখেদ 

মুমোক্ত,1৮ ১ম, ২৪স্থ, ১২ “| এবং তাহার ত্রাঙ্গণ গ্রন্থ সমুহের মধো নৃানাধিক 

পশ্ুনঃশেপ গৃহীত হইয়া ধাহাকে আহ্বান | শতবর্ষকাল ব্যবধান পড়িয়াছিল। আ্রঙ্গণপ্রস্থ 

করিতেছে, সেই রাজ! বরুণ আমাকে বন্ধনমুক্ত প্রণয়নের সময়ে খধির! এতিহাসিক ঘটনাসম্বলিত | 

করুন।” * নাঁম ধাম ভুলিতে পারেন নাই, ঠিক ঠিক রাথি- 

€ শুনঃশেপোহ্যহ্বদগ্ ভীতত্ত্িঘাদি তাং ছে বলিয়াই বোধন্হয়। 
্রপদেষু বদধাঃ। |. খখেদের শৌনঃশেপ খক্দমূহে এবং এঁতরেয় 

অবৈনং রাজ! বরুণঃ সম্জ্যাদিদ্ব! অদকো ূ ্রাহ্মণোক্ত শৌনঃশেপ আখ্যানে এমন এক 
বিমুমোক্ত, পাশান্।৮ ১ম, ২৪, ১৩. | সরলতার প্রতিমৃষ্ঠি অঙ্কিত রহিয়াছে যে, সেই 

দগুনঃশেপ গৃহীত ও তিন কন্ঠ দণ্ডে বদ্ধ । গুলি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই 

হ্ইস্কা ধাহাকে আহ্বান করিতেছে, সেই সর্বজ্ঞ হদমঙ্গন হইবে যে, খথেদোক্ত উদ্ভ পাশ সমুহও 

ও সর্বাতিগ বরুণরাজ। সর্ধতোভাবে পাশ সকল কল্পিত পাশ নহে এবৎ ব্রাঙ্গণোক্ত আখ্যান 

মুক্ত করিয়া দিউন।” কল্পিত উপাধ্যান নহে; উভয়েরই ভাষা. লিখি, 

ধগেদে যখন এরূপ ম্পঃ্ভাবে নামোল্লেখ- । বার রাঁতি অতান্ত প্রতাক্ষ-বাঞ্জক (ইংরাজীতে 

পূর্বক প্রার্থনা উল্লিখিত আছে এবং যখন । যাহাকে 107115110 বা 017100500 বলা যাইতে 

প্রতরেয় ব্রাঙ্গণেও এই শৌনঃশেপ আখ্যানের ! পারে । ) ব্রাঙ্মীণোক্ত আখ্যানে কেবল বরুণ- 

বিশ্তত বিবরণ দেখিতেছি, তখন এই আখানকে ৷ প্লাজার 'অথব! ভগবানের) প্রত্যক্ষ আবিঙাবরূপ 

একটা কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া | কবিস্বের একটু আবরণ রহিয়াছ্ে। * 

উচিত নহে। আমাদের বিশ্বীপ যে এই হরি-( * ঝথেদে।জ শৌনঃশেপ মহগুলি যে হরিশ্ত কর্তৃক 

শন্র-সংযুক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান একটীঃপ্রকৃত | শুনঃশেপের বন্ধন বিষয়েই লিখিত হইয়াছে, এবিষয়ে 
এ্তিহাঁদিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত । আমরা ৰ একবারে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না। তাহার কারণ, 

সে ্ 

শী 
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এখন আমরা এতরেয়োক্ত হরিশ্চন্ত্রকথা 

অথবা শৌনঃশেপ আখাঁন 
আলোচন! করিয়া কি এঁতিহা- 

সিক সত্যরত্ব সকল, সংগ্রহ 

করিতে পারি, তাহাই দেখা 

যাউক। আমাদের বোধহয় 

যে, এই আখ্যানের মূল ত্র ব্রাঙ্ণ ক্ষত্রিয়ের 
বিরোধ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ স্ত্রেই 
এই আখ্যানোৌক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই 

আখ্যান উক্ত হইবার অনতিদীর্ঘকাল পূর্বে; 

বিশ্বামিত্র রাজর্ধিত্ব লাভ করিয়া ব্রাঙ্মণত্ব লাতের 

বৈদিক হরিশন্ত- 

কথ! হইতে এঁতি. 

হাসিক তথ্য 

সংগ্রহ | . 

প্রথমত খখেদে।ক্ত মন্ত্র সুহে হরিশ্ন্দ্রের কোন প্রকার 

] নামই দেখা যায় না। ছিতীয়ত এতরেয় ত্রাঙ্গণে আমর! 

দেখিতে পাই যে শুনঃশেপ বন্ধনমুক্ত হইবার পর অঞ্জঃসব 

সমবস্বীয় খকসমূহ খথেদের প্রথম মণ্ডলের ২৮ তম স্ুক্তে 

দেখি এনং শুনঃশেপের' বন্ধনমুক্তির খক্সমূহ ৩ তম 

হৃক্তের শেষে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, অনেকগুলি শৌনঃ 

শেপ মস্ত্রেই পাপ হইতে মুক্তির প্রার্থনা কর! হইয়াছে। 

| এই নকল দেখিয়। আমাদেরও মনে সন্দেহ হয় যে, ইতি- 

পূর্বে যে খকমস্্ব উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে “ত্রিধু 

ক্রুপদেযু” শব্দের অর্ধে সত্যসতাই তিনটা কাষ্ঠ্দও বুঝ ইবে 

অথব!| রূপকচ্ছলে কায়মনোবাকোর ব্রিদণ্ড বুঝাইবে? 

আমরা অবশ্য নিশ্য় করিয়! বলিতে ছ ন। যে কায়মনো 

বাক্যের ব্রিদদও বুঝাইবেই_-আমরা কেবল একটা ইঙ্নিত 

| করিল।ম মাত্র। কোন্ অর্থ নিশ্চয় বুঝ।ইতে পারে, সে 

| বিষয়ে কোন বেদজ্জ সৃপণ্ডিত ব্যক্তি আলোচন। পুর্নক 
আমাদিগকে জানাইলে পরম উপকৃত হইব । আমরা 

অনুসরণ করিয়। ধরিয়] লইতেছি.এবং.আমাদেরও নিশ্বাস 

| থে খথেদোজ ই সকল মন্ব হরিশ্চন্ত্র কর্তৃক শুনঃশেপের 
| বন্ধন বিষয়কই বটে। 

4, ৯৪ 

আপাততঃ মহামতি সায়এ।চ।ধ্য প্রভৃতি গ্ডিতদিগের 

সমীরণ | ৃ 

উদ্যোগ করিতেছিলেন।1 এই আখ্যানে দেখিতে 

পাই যে, বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্ত্রের অনুষ্ঠিত রাজন 
যজ্ঞে প্রধান হোতৃপদ্দে অভিষিক্ত আছেন, কিন্তু 

ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; আঁবার 
শুনঃশেপ তাহাকে ছুই এক স্থলে 'রাঁজপুত্র,ভরত- 

খষভ” গগ্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত বাক্যেও সম্বোধন 

করিতেছেন। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, তথনও 

বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়কুলোৎপত্তি ব্রাঙ্গণেরা একে- 

বারে ভুলিতে পারেন নাই; তাহার! বিশ্বামিত্রকে 

|*্ছ একট ভিন্ন ব্রাঙ্গণোচিত সকল কর্মে অধিকার 

প্রদান করিলেও তখন অবধি ক্ষত্রয়োচিত সম্বো- 

ধনে আহ্বান,কর1 একেবারে পরিত্যাগ করেন 

নাই, এবং বিশ্বামিত্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণের 

সহিত সামগ্ুস্য পূর্বক সর্মশ্র আখ্যানটী পড়িয়া 

নামক আসব আবিষ্কার ফরিলেন; কিন্তু অগ্রঃসব | আমাদের প্র তীতি হয় বে, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের! বিশ্বা- 

মিত্রের গ্রতি ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়। ব্রাঙ্গণত্ব লাভের 

চেষ্টার গন্ত তখন অত্যন্ত জাতক্রোধ ছিলেন 

_-অঙজীগর্ত যখন তাহার পুত্র প্রতি প্রদানের 

প্রার্থনা করেনং সেই সময়ে বিশ্বামিত্র তাহাতে 

বাঁধা দেওয়াতে এতরেয় খষি যেরূপ বর্ণনা! করি- 

য়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন অন্ঠান্ত ব্রাহ্গ- 

ণেরা কিছু বিরক্ত হইয়া, কিন্তু বিশ্বামিত্রের 
প্রতাপে ভীত হইয়! গন্তীর-নীরৰ ছিলেন । : 

ধ্অধাপক মোক্ষমূলর লিখিয়।ছেন যে এই সময়ে 

বিশ্বামিতর রান্গণৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহা যে ঠিক 

নহে, তাহা বাল্ীকিপ্রে।ক্ত বিশ্বানিঞ্রের চরিভাখ্যানেই 

(রাম্কায়ণ আদি, ৫৭1৫৮ সর্গ দেখ ) দেখিতে পা য়া যাঁয়। 

£ মন্ননংহিত।য় অঙলগীগর্ভের নির্দে/ফিত উংশ্লগ করিয়া 

যেশ্লোক আছে, তাহাতেও বোধ হয় ধে, বিহ্বামিতের 

এই করো অনানা ব্রাঙ্ষণের। সন্থষ্ট (ছিলেন ন।-শিশ্বা- 
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ও রাজা হরিশ্চন্দ্র | ৩৩১ 

ক্ষত্রিয়দিগের উপর ব্রাঙ্গণদিগের এই বিদ্বেষ- | ছিলেন এবং তজ্ন্য ব্রাহ্মণের! কিছু বিরক্ত বা 
ভাঁব সম্যক বিদ্ুরিত হয় নাই, ইত্যবসরে রাজা 

ইরিশ্ন্্র রাজন্থয় বজ্ঞানু্ান করিয়া বিশেষ 
প্রাধান্য. লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন । আমর! 
দেখিতে পাই যে, হরিশ্ন্দ্র যখন শুননঃশেপকে 

যন্তীয় পশুরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন বরুণরাজার 
(অর্থাৎ ভগবানের ) নিকটে রাঁজন্থয় যন্ত্র 

করিবারই - “আদেশ” প্রাপ্ত হইলেন; অর্থাৎ 

এই সময়ে তাহার রাজনয় অনুষ্ঠান করি- 

বার সঙ্কনন স্থির হইল। রাজস্থয় যজ্ঞ অতিশেষ্ট 
যজ্ঞ বলয়! বিবেচিত হইত; ইহার আয়োজন * 
অতি বিপুলরূপে সংগৃহীত হইত ; এবং এই বন্দ 

নুসম্পনন করিতে পারিলে অনুষ্ঠাতা ইন্্রতুলা 
মর্ধ্যাদ্া এবং অনুষ্ঠানকালে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হই- 

তেন। স্থতরাঁং এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানের সংকল্প 

এক দিনে যে স্থির হয় নাই, তাহ! সহজেই অন্ু- 
মত হইতে পারে। এবং যে অনুষ্ঠানে ক্ষত্তির- 

আশঙ্কিত ,হুইয়াছিলেন | 

তরে ব্রাহ্মণের যে অংশে (৭ম. ১৯) পলাজশুয় 

যজ্ঞের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, 
সেই অ শ দেখিলেই আমাদের এইরূপ বিশ্বাসের 

কারণ বুঝ। যাইবে । সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ 

আছে যে এই রাজসুয় যজ্ঞ লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রি- 

য়ের পরস্পরের মধ্যে মহান্ বিরোধ ঘটিয়াছিল। 

কষত্রিয়েরা স্থল ধন্্বাণ প্রভৃতি অস্ত্র শ্ত্ের দ্বারা 
এবং ব্রাঙ্গণেরা বিদা| ও জ্ঞানের দ্বারা জয়লাভের 

চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদ্যাবলে 

্রাহ্মণদিগেরই জয়লাভ হইল। কিন্তু তাহারা 

ক্ষত্রিয়দিগকে ফজ্জফল হইতে একেবারে বঞ্চিত 

করিতে পারিলেন ন1। স্থির হইল যে, ক্ষত্িয়েরা 

নিজে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না, 

ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের দ্বরা করাইতে পারি- 

বেন। কেবল তাহাই নহে, যখন ক্ষত্রিয় রাজা 
গণ ক্ষণকাঁলের জন্যও ত্রাহ্মণত্ব লাভ করি! | যজ্ঞের নিমিত্ব দীক্ষিত হইবেন, তখন ত্বাহাকে 

তাহার জন্য অধিকতর উত্তেজিত হইতে পারি- : সন্মত হইতে হইবে যে, কোনরূপে তিনি ব্রাহ্গ- 

তেন, হরিশ্চন্দ সেই অনুষ্ঠান করিতে যাওয়াতে ৷ পের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মণের 
নারদপ্রমুখ ব্রাহ্মণ খধিগণ যে তাহার উপর | তাঁহার মাঁনমর্ধ্যাদা, ধন, আয়ু প্রভৃতি সর্বস্ব, 

বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা অনুমান করিবাঁক 

জন্ত বোধ হয় আমাদিগকে অতিরিক্ত কল্পনার 

আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। আম্বাদের 

এমন কি সন্তানসস্তরতি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে 

পারিবেন । ইহার অধিক আরও স্থির হইল যে, 

ক্ষত্রিয় রাজন্য যতক্ষণ অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন, 

ততক্ষণমাত্র তাহার শ্রাঙ্গণত্ব লাভ হইবে,. কিন্ত বিশ্বাস যে, হরিশ্ন্দ্ রোহিতের জধ্মগ্রহণের ; 

পূর্ব হই তই এইফজ্ঞ অনুষ্ঠানের নংকল্প সানি ত- অনুষ্ঠান শেষ হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণের নির্মোক 

তাগ করিয়! ক্ষত্রিয়ত্ব পুন গ্রহণ করিতে হইবে। 

এই বিবরণ দেখিয়া, শবশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব লাভের 

| কিছু পরেই হরিশ্চন্ত্রের রাজসুয় যজ্ডের অনুষ্ঠান 
করিবার ইচ্ছা করায়, বিশেষতঃ বে অনুষ্ঠানে 

মিত্র অজীগর্তকে দোষী বলায় যেন অন ্ান্য ও ব্রাঙ্গণের! 

তাহাকে নির্দোষী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট। পাইয়াছিজেন | 

এবং তাহার প্রতিধ্বলিমীত্র খুব সম্ভবতঃ আমর] মন্ুসং 

হিতার উল্ত শ্লোকে প্রাপ্ত হই। 
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সর্বপ্রধান হোতৃপদ তদানীন্তন দোর্দগু-প্রতাপ | তেছেন, এমন সময়ে হরিশ্ন্্রপিতা ত্রিশ, 

র'জর্বি বিশ্বমিত্রকেই দিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা . সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছাতে কুলপুরোহিত 

ছিপ তাহাতে য়ে, নারদ প্রমুখ ব্রাহ্মণ খবিদিগের । বণিষ্ঠের' নিকট যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অভিলাষ 

বিরক্তি ও ক্রোধ হইয়াছিল তাহা অন্তমীন করা ; প্রকাশ করিলেন। বোঁধ হয়,  বিশ্বামিত্রের 

কিছুমাত্র অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণে ক্ষত্রিয়দিগের উপর ঘোরতর ক্রোধ 
ইহার উপর বাল্সীকিপ্রোক্ত বিশ্বাযিত্র | সপ্তাত হওয়ায় বসিষ্ঠ “তাহা হইবার নহে” বলিয়া 

সম্পককঁয় পুর্ব ঘটনাগুলি আমাদের এই প্রকার | তরিশস্কুকে প্রত্যাধ্যান করিলেন। ত্রিশস্ক, 
প্রতীতির সপক্ষে গুরুতর সাক্ষ্য দান করিবে । ! বসিষ্ঠের নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইবাঁর পরে 
হরিশ্চন্দ্রপিতা! ত্রিশঙ্ক'র সমকালে বিশ্বামিত্র | তাহার পুত্রগণের মিকটে সেই প্রস্তাব করিলেন। 
কোন প্রদেশের প্রতাপান্বিত রাজা! ছিলেন। ("তাহাতে তাহারা ত্রিশস্ককে চণ্ডাল হইবার 

তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অবশেষে বসিষ্ঠের " অতিশাপ প্রদান করিলেন অথবা তাহাকে 
আশ্রমে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্গবিষ্া যে | একঘরে” করিলেন । অগত্যা ত্রিশঙ্ক, রাজর্ি 
সর্ববিস্তাপ্রতিষ্ঠ', বদিষ্ঠ তাহা বিশ্বঃমিতরকে প্রত্যক্ষ । বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়া সেই প্রস্তাব করিলেন 

দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তখন বিশ্ব,মিত্রের ব্রহ্ধ- ; এবং বিশ্বামিত্র তীহাঁর গ্রতি ক্পাপরবশ হইয়া 
বিগ্তা আয়ত্ব করিবার অভিলাষ জন্মিল। তিনি | যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। বগিষ্ট- 

বণিষ্ঠের নিকটে রাশি রাশি ধনরত্বের বিনিময়ে | পুত্রের! এই যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা, করিতে 

সেই ত্হ্ষবিদ্া ক্রয় করিবার বাঁসন! জানাইলেন। | না আসাতে বিশ্বামিত্র তাহা দিগকে মুষ্টিক (ডোম) 
বঙিষ্ঠ তাহাতে অস্বীকৃত হওয় তে তিনি বল- । হইবার অভিশাপ দিয়া “একঘরে, করিয়া ফেলি- 

পূর্বক তাহা অধিকার করতে উগ্ত হইলেন। | লেন। এই ভুলে দেখি যে বিশ্বামিত্রের হোতৃত্ব 

রাজহুয় যজ্ঞ লইয়া একবাঁর ক্রা্মণক্ষত্রিয়ের | করিবার অধিকার হয় নাই-তিনি এই যজ্ঞে 
বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; আবার এই সুত্রে অধ্বধুণর নিম্পপদে বরিত হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গ- 
বদিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ পুনঃ । ণের! দেবতাধিগের সাহায্যে এই যজ্ঞের ইষ্টফল 

| জাগ্রত হইয়া উঠিল। উভয্ন পক্ষে ঘোরতর | বিষয়ে বিশ্বীমিত্রকে সন্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে দেন 

সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অরশৈষে ব্রাহ্মণের! | নাই। এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, ইত্য- 

শক, যবন হুন প্রভৃতি বর্বর জতিদিগের সহায়- | বসরে ত্রিশঙ্কু পরলোকে গমন করিলেন এবং 

তায় বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিতে পারিল। | তাহার পুত্র হরিশ্চন্ত্র রাজত্ব লাভ করিয়! রাজ 

অবশেষে তিনি তপস্তা বা কঠোর অধ্যবসায়ের | সর যজ্তের সংকল্প করিলেন। ব্রহ্গণের৷ স্পষ্টই 

দ্বারা ব্রহ্ষবিদ্ত! ও ব্রান্মণত্ব, লাভের যন্র করিয়া | বুঝিয়াছিলেন যে এই যজ্তে বিশ্বামিত্র কোন 

সর্বপ্রথম ঝ'অর্ষিত্ব লাভ করিলেন । তাহাতেও : শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিবেন, আর বাস্তবিকও 

সন্ত না হইয়। পুনর|দ্ তপন্তার উদ্যোগ করি- | তিনি শ্রেষ্ঠ হোতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন; এই 
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অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের উপর াহ্মণদিগের ক্রোধ 

| প্রতি রোহিতের ভক্তি থাকিতে 'পারিত না_ ও বিরক্তি পুনঃ সন্দীপিত হওয়াই সম্তব। 

যাই হৌক্, জামাদের অনুমান হয় যে, 

'হরিশ্চন্ত্র নারদ প্রভৃতির নিকটে, রাজনুয় অনুষ্ঠা- 

নের সঙ্কল্প প্রকাশ করাতে তাহারা তাহাকে 

যজ্ঞক্ষেত্রে তাহার নবজাত পুত্র বলিঘাঁন্ব করিতে 

পরামর্শ দরিয়া কোন প্রকারে সম্মত করাইতে 

পারিয়াছিলেন ; অথবা! এই যজ্ঞ করিলে তাহার 

নবজাত পুত্রকে হত্যা করিঞা বংশলোপ করি- 

বেন, হরিশ্চন্দ্রকে ব্রাহ্মণের এইরূপ ভয় প্রদ্দশ 
করিয়াছিলেন, ইহাঁও অনুমান হয়। হরিশ্তন্্ 

স্বাভাবিক পুত্রবাৎসল্য বশত রাঁজছুয় স্থগিত 

রাখিয়। রোহিতকে রঙ্গ করিবার অনেক চেষ্টা 

করিয়াছিলেন। পরে, "যখন ভিনি বরুণর।জার 

অথাৎ বরুণগাজার হইয়া নারদপ্রমুখ যে সকল 

ব্রাহ্মণ রোহিতের ৪ পরানশ দিনা 

ছিলেন তীাহাদিগের ) অনুরোধ এড়াইবার 

কোন উপার দেখিতে পাইলেন না; অথবা 

যখন' তিনি দে'খলেন যে, ব্রাঙ্গণেরা সমবেত 

হইয়। তাহার বৌবনারূঢ পুত্রবধে স্থিরনিশ্চয় | 
হইয়াছেন, তখন তিনি রোহিতেকে ডাকিয়। 

বলিতে বাধ্য 

ক্ষেত্রের পণ্ড হইয়া নিহত হইতে হইবে; এই 

সুত্রে পূর্বাস্রেই হুরিশ্ন্্র যে স্বীয়পূত্রকে পলা- 
য়নের পরামর্শ দেন নাই, একথা কে বলিতে 

পারে? আর, রোহিতেরও তখন “বন্মধারণের” 
উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, স্থতরাৎ তিনিই বা সে 
প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কেন? তিনি এক্ষেত্রে 

ব্রাহ্মণদিগকে প্রবল দেখিয়া, ধনুর্ববাণমাত্র সহায় 
করিয়া,অরণ্যে পলায়ন করিলেন। এই বিষয়ে 

রাজ! হরিশ্চন্দ্র। 

্ীশীশসপিসী পি সপপীপ্পসপী পাপা সপ পা শিস শীট স্পা সপ্পেসাপিশসাশী 

হইলেন বে তাহাকে যজ্ঞ- 
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ইরিততের নিশ্চয় সহায়তা ছিল, অন্যথা তাহার 

শুনঃখেগেই'আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। 
| কিন্ত রোহিতের * পিতৃভক্তি অব্যাহত ছিল, 

পিতার উদরী হওয়াতে ভাহার গৃহাগমন-চেষ্টাতেই 
তচ্হা প্রতিপন্ন হইবে । 

* আখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে হরিশ্ন্ত্রের 
উদ্নরী, হওয়াতে রোহিত ত্তাহাকে দেখিবার 

নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন, 

এমন সময়ে ইন্্র ব্রাঙ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া 
অরণ্য পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। 

তাহার উপদেশ অনুমারে রোহিত পঞ্চ সুদীর্ঘ 
ব্খ্মর অরণ্যেই যাপন করিলেন । বোধ হয়, 

কতকগুলি ব্রা রোহিতের বন্ধ ছিলেন। 

তাহার! হয়ত গ্রামের,সংবাঁদ আনিয়া রোহিতকে 

প্রদান করিহেন। অন্ুান হয় ঘে, যতদিন 

বরাহ্মণদিগের প্রতাপ অন্ুঞ্ ছিল, ততদিন সেই 

ধলস্থ ব্রাহ্মণেরা রোহিতকে গ্রামে যাইতে নিষেধ |৮ 

করিভেছিলেন- বোধ হয় তথায় বিপদ ঘটিবাঁর 

গন্তাবনা ছিল । অবশেষে ষষ্ঠ বৎসরে খন রোহিত 

| খধিপুত্র শুনঃশেপকে প্রাপ্ত হইলেন (তখন বোঁধ 

হয় হরিশ্চজের অনেক বন্ধু লাভও হইয়াছিল 

এবং রোহিত সম্ভবতঃ গ্রামের এই সকল 

ংবাদও পাইয়া! থাকিবেন), তখন তিনি মহানন্দে 

পিতৃসমীপে আমির তাহা নিবেদন করিলেন। 

হরিশ্চন্দ্রও তাহা বরুণ রাজার নিকটে নিবেদন 

করিলেন অর্থাৎ নিজে এই বিষয়ে গভীর চিন্তা 

করিয়। দেখিলেন। | 

অবশেষে যখন হরিশ্চন্ত্র বরুণরাজার 'আঁদেশ, 

অথবা নিজের মনে সায় পাইলেন যে বলির জন্ত 

৯৯ 
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ক্ষত্রিয়পুত্র রোহিত অপেক্ষা ব্রাহ্মণপুত্র, বিশেষত 

খিপুত্র শুনঃশেপ অধিকতর দেবপ্রিয় অর্থাৎ 

যখন তিনি ভাবিলেন বোধ হপ্ন যেঃ মরিতে গেলে 

তাহার বীরপুত্র আপেক্ষা বামুনের ছেলেরই মর! 
ভাল এবং তাহাতে ব্রাহ্ষণদিগের উপর প্রতি- 
হিংসাবৃত্ভিও চরিতার্থ হইবে, তখন তিনি শুনঃ- 
 শেপকেই হজ্ঞস্থলে যক্তীয় পশুর পরিবর্তে রক্ষা 
করিলেন! তখন হয়ত ব্রাহ্মণদিগের চৈতন্য 

হইয়াছিল--তীহাঁরা দেখিলেন, হিতে বিপরীত 
| ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের! ইহার বিরুদ্ধে নরবলি 

ইত্যাদিবূপ কোনই আঁপত্তি করিতে পাঁরিতে- 
ছিলেন না, কারণ তীহারাই এক সময়ে রোহিতের 

বলিদান প্রশস্ত বলিয়াছেন । আর এখন নরবলি 

বলিয়া আপত্তি করিলে হরিশ্চন্দত্রই বা গুনিবেন 

কেন? হরিশ্ন্দ্র ব্রহ্মহত্যারও আপত্তি গ্রাহ্য 

করিতেন না, কারণ শুনঃশেপকে মূল্য দিয় ক্রয় 
করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণের! হরিম্চ- 

"] ভ্রকে কৌশলে জব করিবার জন্য শুনঃশেপকে 
যূপকা্ঠে বদ্ধ করিতে অস্বীক্কত হইলেন-_বুপ- 

কাঠ বদ্ধ না করিলেও বলির জন্য বধ কর! 

যাইবে না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না বোধ 
হয় যে অর্থলোভে মন্তুষ্য সকল কুকর্্মইী করিতে 
পারে। তাহারা অবাক্ হইলেন যে শুনঃশেপের 
পিতা স্বয়ং একশত গাভীর লোভে তাহাকে বদ্ধ 

করিতে স্বীকার করিলেন। তখন তাহারা স্থির 

করিলেন যে, তাহাদের কেহই ঘাতুকের কর্ম 

করিবেন না। হায়! অভাবনীয় ঘটন| খটিল। 
তাহারা যেমন রোহিতকে বলিদানের প্রস্তাব 

কালে ভাবিতে পারেন নাই যে কোন ব্রাহ্মণ খষি 
অর্থলোভে তাহার পুক্রকে বিক্রয় করিতে পারেন, 

সমীরণ । 

সেইরূপ ইহাঁও তাহাদের চিন্তার অতীত ছিল যে, 
ব্রাহ্মণ খষি অর্থলোভে তাহার পুভ্রের ঘাতুকেরও 

কর্ম করিতে পারেন। অজীগর্ত স্বয়ং থাতু- 
কের কর্ম কগ্সিতে উদ্ভত। এই সময়ে বোধ' 
হয় যে ব্রাহ্মণের! তাহার উদ্ধারের জন্ত পরামর্শ 

করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ যখন শুনঃশেপ 

অঞ্জঃসব আসব অবিষ্ষার করিলেন এবং যখন 

তিনি অতি সুন্দর খক্মন্ত্রসমূহ দ্বার দেবস্তরতি 
করিতে লাগিলেন, -তখন ব্রাহ্মণের! দেখিলেন 

যে, এই খধিবালক সামান্য বালক নহে, নিজেও 
একজন খকৃত্তষ্টা খষি, এবং তখন তীহারা, বোধ 
হয়, এই অসামান্ত খযিবালকের জীবন রক্ষ। 

অত্যাবন্তক বিবেচনা করিলেন। আমাদের 

অনুমান হয় যে, তাহার! এখন বিপদ গণিয়! 

রাঁজা হরিশ্চন্্রকে নানা প্রকারে বুঝাইতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন যে, এমন অস'ধারণ ব্যক্তিকে বলি- 

দান করা সঙ্গত নহে; হয়ত ইহাও বুঝাইয়া- 
ছিলেন যে, আঁর কোন প্রকার নরবলি দেওর়] 

হইবে না, তৎপরিবর্তে সোম প্রভৃতি বলি 

দিলেই পর্যযাপ্ত হইবে সম্ভবত হরিশ্চন্ত্রকে এই- 
রূপ বুঝাইয়! দেওয়াতে তাহার ক্রোধ শান্ত হইল 

এবং তিনি শুনঃশেপের পাঁশমুক্তি বিধান করি- 

লেন। আখ্যানে আমরা দেখি যে শুনঃশেপের 

দেবস্তুতি যেই শেষ হইয়! গেল, অমনি তাহার 

বন্ধনগাঁশ মুক্ত হইয়া গেল, জীববলির পরিবর্তে 

সৌমবলি দেওয়া হইল এবং (সম্ভবত তাহার 
মনের উপর বিশেষভাবে ক্রয় করাতে ) 

হরিশ্চল্বের রোগও ভাল হইয়া গেল। 

শুনঃশেপের এই বন্ধনমোচনে বোধ হয় 

বিশ্বামিত্র খুব সহায়ত করিয়াছিলেন ; আমরা» 
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দেখি যে তিনি বন্ধনমুক্ত হইলে গ্রথমেই বিশ্বা- | আর্ধ্যদিগের মধ্যে যে নরবপি একটা প্রচলিত 

মিত্রের পার্থে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং | প্রথা ছিল, তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে 

এবং তীহারই পুত্রস্থানীয় হইবার 'ভ+ব প্রকাশ ; পার যায় .ন1) কিন্ত ধ্যানপরায়ণ আর্ধ্যজাতি 

“কর্িলেন। তখন তাহার পিতা পুলের এত ; তাহার,দোষ ব্রাহ্মগণ্রন্থ রচিত হইবার বহুপূর্ই 

গুণ দেখিয়৷ তাহাকে স্বগ্ুহে ফিরিয়। আসিতে | দেখিতে পাঁইয়াছিলেন। তাহারা আমাদের স্তায় 

বলিলেন । কিন্তু আমর! দেখিয়! “জ্লাসিয়াছি | এত হীনবীর্্য ছিলেন ন! যে, প্রচলিত কোন 

যে শতগাভী প্রাপ্তির প্রলোভন সত্বেও শুনঃশেপ ৷ 

তাহার ঘাতুককল্প পিতার নিকটে যাইতে | সংশেধনের চেষ্টা করিবেন না। তীহার! দোষ, 

স্বীকার করিলেন না। বিশ্বামিত্রও তীহাকে | দেখির৷ নরবলি প্রথা এবং ক্রমে ক্রমে যন্তার্থে 

তাঁহার নিকটে যাইতে নিষেধ করিয়া, উদারু- | জীবহিংসা পর্য্যন্ত রহিত করিয়া তৎপরিবর্ডে 

ভাবে তাহাকে চ্ষ্েষ্টপুত্রের সমুদয় অধিকারু | ্রীহি প্রভৃতি বলি দিবাঁর ব্যবস্থা প্রবর্তন করি- 
প্রদান করিয়া আপনার “দেবরাতি” ব! দেবদত্ত ; লেন। এরতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হইবার এত 

পুত্র বলিয়! সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ! কাল পূর্বে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল যে, 

বিশ্বামিত্রের বিশেষ একটী লাভ হইল । শুনঃ- ৷ ীতরের খাবি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ৭দেব- 

শেপের স্ঠায় উপধুক্ত ব্রাঙ্মণ খঘি যখন তাঁহার | তার! এইরূপ ব্যবস্থ। করিয়াছেন”) অর্থা$ তিনি 

পু হইলেন, তখন তাঁহার নিজের ত্রাঙ্গণত্বও | বোঁধ হয় বলিতে চাঁছেন যে, যদিও রহুকালের 

& থানেই স্মগ্রতিঠিত হইয়া গেল এবং শুনঃ- | ব্যবধান বশতঃ এই বিধিপ্রবর্তকদ্দিগের নামধাম 

শেপকে সেই ্ রান্মণত্ব রক্ষা করিধার উপযুক্ত | জানা অসম্ভব, কিন্তু তাহারা যে দেবহদয়, 
পাত্র' পাইলেন। এইরূপ আলোচনা! দ্বারা ৰ গেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই (২ পংঃ ৮)। 

আমাদের ধারণ! হইয়াছে যে এই শৌনঃশেপা- ৰ দ্বিতীয়তঃ, যদি নরবলি প্রথ| প্রচলিত থাঁকিত, 

খ্যানের অথবা এ্রতরেয়োক্ত হরিশ্চন্ত্রকথার ; তবে তদ্িষয়ে নূতন করিা নারদের পরামর্শ 

মুলস্থত্র ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিরোধ । ৷ দেওয়া আবশ্তক হইত নাঁ। তৃতীপ্নতঃ, অজীগর্ত 

এই শৌনঃশেপাখ্যান পাঠ করিয়া অনেক শস্্হস্তে পুভ্রমমীপে আসিবার পূর্বে শুনঃশেপের 

ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মত প্রচার করেন যে; ৷ বিশ্বাসই হয় নাই ষে, সত্য সত্য তাহাকে বলি 

তরেয় ত্রাহ্মণ রচিত হইবার সময় ধক্ঞার্থে | দেওরা হইবে; পরে যখন তাহা বুঝিলেন, 

নরবলি প্রচলিত ছিল। আমাদের বিশ্বাস বে, | তখন দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন, এইবূপ 

ধতরেয় ব্রাহ্মণের সময়েই যে নরবলি অপ্রচলিত | ভাবের কথা আখ্যানে উল্লিখিত আছে। যদি 

ছিল তাহা নহে; এতরেষ ত্রাঙ্মণের এই আখ্যানে | নরবলি প্রথ। প্রচলিত থাকিত, তাহা. হইলে 

যে বৈদিক সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে | শুনঃশেপের বধ্যভূমিতে দণ্ডারমান হইয়াও এরূপ 

সময়েও 808৮8588828 দিক প্রচলিত ছিল না। এক সময়ে | অবিশ্বাস আসিতে পারিত না। নরবলি চলিত 



৩৩৬ ক সমীরণ | 

থাকিলে ব্রাহ্মণ হইলেও অবণ্যনিবাঁসী অজ্ঞাত | বিক্রয় করিতে ও তাহাঁদিগের হননকার্ষ্যে পর্য্যস্ত 

কূলশীল এক ব্যক্তিকে হনন করিবার জন্য | উদ্যত হইতে পারিতেন ) তাঁহারা হয়ত অন্ঠান্ত 

ঘাতৃকের অভাব হইত না_একমাত্র তাহার | আর্ধাদিগের সঙ্গে আসেন নাই, পৃথক আসিয়া 
পিতা অর্থলোভে পড়িয়াই তাদৃশ নিষ্ঠুর কর্মে | ছিলেন, ইত্যা্দি। আমাদের মনে কিন্তু এ 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক খধি যে পুত্রবধ- | সকল কথার কোনটাই সায় পায় না। আমা- 

রূপ কুকর্ম উদ্যত হইতে পারেন এবং তাহা বে | দের ধারগা এই যে, অজীগর্ত প্রকৃতই একজন 
অত্যন্ত ঘ্বণিত, তাহা দেখাইবাঁর জন্তই যেন'! ব্রাহ্মণ খধষি ছিলেন; কিন্তু তিনি সপরিবারে 

| খতরেয় খধি স্পষ্ট করিয়৷ তাহার নামোলেখ | বহুকাল যাবৎ বনবাসী হুইয়াছিলেন। তাহার 
করিয়াছেন এবং কুকর্মের জন্য অজীগর্ভ : পুত্রদ্বয়ের নাম দেখিলেই অন্মিত হইতে পারে 

তাহার পুত্র ও বিশ্বামিত্রের নিকট কিরূপ তীব্র | ষে, তিনি নগনগ্রামের মুখ বহুকাল যাবৎ দেখেন 

তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাঁও স্পট করিয়া | নাই-__পুত্রত্রঙ্ঘর নাম, শুনংপুচ্ছ, শুনঃশেপ এবখ 

উল্লেখ করিতে ভূলেন নাই। এই সকল কারণে | শুনোলাগ,ল) যেন মনুষ্য অপেক্ষ কুক্ধুরাদির 
আমরা একটা নরবলির উদ্যাগ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত | সহিত তাহার অধিকতর পরিচয় ছিল। কিন্ত 
করিয়া! বসিতে পারি না যে তখন নরবলি দেয়! | তাহার পরে যখন তিনি একশত গাতী প্রাপ্ত 
একটীয়প্রচলিত প্রথ! ছিল । ভীম ক্রোঁধান্ধ হইয়া হইরোেন, তখন ক্রমশ তাহার লোভ বাড়িয়৷ গেল 

প্রতিজ্ঞা . করিয়াছিলেন এবং নেই প্রতিজ্ঞা | এবং সেই লোভে পড়িয়াই তিনি পুত্রবধরূপ 

রক্ষার্থ ছুঃশীসনকে বর্ধ করিয়া রক্ত পাঁন করিয়া- | কুকর্ম উদ্যন্ত হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া 

| ছিলেন। তাহা হইতে কি আমাদের এই | তাহাকে অনার্ধ্য কল্পনা! করিবারও প্রয়োজন নাই 

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যুক্তিসিদ্ধ যে মহা- ; এবং ইহাও বলা সঙ্গত নহে যে, একদল আর্ধ্য 
ভারতের সময়ে অথবা! ধুতরা যুধিঠিরাদির | ছিলেন, ধাহাঁদে হৃদয় পুত্রবিক্রয় অথব| পুত্র- 

রাঁজাকালে শত্রুর বুক চিরিয়া রক্তপান কর! | হননকার্য্যে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত ন1। অজী- 

। প্রচলিত গ্রথ| ছিল? গর্ত যে অনার্য ছিলেন না, শুনঃশেপের উক্তি 

এই শৌনঃশেপ আখ্যান উপলক্ষে পণ্ডিত ; তাহার যথেষ্ট প্রমাণ । শুনঃশেপ যখন বলিতে: 
মোক্ষমূলের একটা প্রশ্ন উখাপন করিয়াছেন যে ছেন যে *শৃদ্রেরও হস্তে পুত্রবধে উদ্যত অন্ত 

অজী গর্ত খধষি আর্ধ্য ব। অনার্য ? * তাহার মতে | দেখ]! যায় না, কিন্ত তোমার হস্তে তাহা দেখা 

অজীগর্ভ হয় অনার্ধ্য বাঁ শৃদ্র ছিলেন ) অথবা বদি ; গিয়াছে'-_হইাতেই কি নপ্রমাণ হয় না যে অজী- 

ইহ! স্থির হয় যে তিনি আর্ধা ছিলেন, তাহ] । গর্ত শুর বাঁ অনার্ধ্য ছিলেন না। আর, বদি 

হইলে বুঝিতে হইবে যে তখন এমন এক সম্প্র- | কোন সাধু খুষ্টান দৈবাৎ মোহবশনঃ খৃষ্টের 

| দায় আর্ধা ছিলেন, ধাহারাঁ আপ নাদের পুত্র; কোন একটী অনুস্ঞী অমান্ত করেন, তাঁহা হই- 

+ নান, 06451101006 8208, 10760৮0 লেই তাহাকে একেবারে অথুষ্টান বলাও সঈগত, 

স্পেশাল শিস পেপার 

৪ 

পা আজ 



রাজ। হরিশ্চন্দ্র | ও 

নহে এবং ত তাহার একটা ৃষ্টান্তের বলে এমন 

বলাও কি'সঙ্গত যে. একদল ভদ্র খৃষ্টান খৃষ্টের 

সস সী ০০, ৯ শিপ 

৩৩৭ 

দৃ্ন্তস্বরূপে আনয়ন করা আমরা অনুমোদন 

করিতে পরি না। অবশ্ত অজীগ্ড সর্বপপ্রথমে 
সেই অসুজ্ঞা পালন করেন না? তাহা* কখনই | করাল অৰশনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্তাই 
হইতে পারে না। 

অঙ্জীগর্ত. ও 
টা গুরুতর অগন্ঠ।র করিয়াছিলেন | 

মনুনংহতা। 
তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । এঁভরেয় : 

খধি ম্প্টই বলির দিরাছেন যে অজীগর্ত নিজের । 

অন্তার বুবিতে পারির। যথেষ্ট পশ্চাত্বাপ এবং 

নিজের কার্ধ্যকে অন্তায় বলিয়া ঘোষণা করি-,. 

তেও বাব্য হইয়াছিলেন। কিন্তু মন্্সংহিতা, : 
কি জানি কেন, অজীগর্তের কার্ধ্যকে দোবশূন্য | 

বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন । মনুনংহিতায় আছে__ 
“অজীগর্ভঃ সত হস্তমুপাসর্পদ্ ভুক্ষিতঃ। 
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুতপ্রতীকারমাচরন্॥” 

১০ম, ১০৫ 

“অজীগণ্ত বুরর্ষিত হইয়া! পুত্রকে বধ করি-। 

| ধার জন্ত উদ্যঞ্ত হইয়াছিলেন ) ক্ষুৎগ্রতী- 

কারার্থে এপূপ আচরণ করিলেও পাপলিপ্ত হয়েন। 

| নাই” মন্ুমংহিতার এরূপ কথা বলা, আমা- 

দের বোধ হয়, যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। যখন; 

অর্জীগর্ত নিজে অনুভব করি! বলিতেছেন যে। 

| ও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বে, 

| এই অংশটা বারম্বার আলোচনা করিয়াও আমর! 

। একশত *গাভীর বিনিময়ে পুর শুনঃশেপকে 

যাই হউক, শুনঃশেপের বিক্রয় প্রভৃতি 

কার্য্যে তাহার পিতা অন্রীগর্ভ যে। 
বিক্রয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পরে যে 

| ছুই, শত গাভীর বিনিময়ে পুত্রকে যৃপকাষ্ঠে 
ঘৃদ্ধ ও তাহাকে হনন করিতেও উদ্যত হইয়- 
ূ 

ছিলেন) তাহাও কি অনশনের হস্ত হইতে রক্ষা 

পাইবার জন্ত-_-কখনই নহে, তাহ! অর্থপিপাসা 

| পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত এই অবস্থার মন্ু যে 
৷ কি কারণে অজীগর্ভকে পাপশুন্ত বলিয়া উল্লেখ 
করিলেন তাহা আঁমরা বুবিতে পারিতেছি না। 

একটা কথা এই বে, হয়তো উক্ত শ্লোকটা 
প্রক্ষিপ্ত £ আমর কিন্তু সে কথায় সায় দিতে 

পারিতেছি না । জীবনসক্কট উপস্থিত হইলে; 
কতকগুলি কাধ্য যে দোষাবহ হয় না, এই 

৷ বিষয়ের উপদেশ এবং তৎদঙ্গে অজীগর্ডের দৃষ্টান্ত 

এত প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক ভাবে আসিয়াছে 

মনুমংহিতার 

| কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে উত্ত 

শ্রোকটা প্রাক্ষপ্ত। 

আমাদের মীমাংসা এই বে, মন্থ অজীগর্তের 

এরূপ কর্মে তাহার পাপ হইয়াছে, তখন তাঁহার | দোষ ঢাকিবার- চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিত 

যে পাপ হর নাই, অপরের মুখের এরূপ কথা 

| গ্রান্থ হইবে কেন? আর একটা কথা এই যে, 

| মনু এস্থলে বণিতেছেন যে, ছুর্ভিক্ষার্দির সময় 

ক্ষুধার দিশাহারা হইয়া পুত্রবধার্থে উদ্ধত হইলেও 

কোন দোষ হয় না! না হয়, তাহা আমরা 

ল্লাকার। করিলাম। কিন্তু অজীগর্তকে ইহার 

মোক্ষমুূলরের ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরও নিকটে 

এই মীমাংসার সায় পাই। মনু যে এঁতরেয় 

ত্রাঙ্গণোক্ত আখ্যান জানিতেন না তাহা নহে 

কারণ তাহ! হইলে তিনি এ একটী শ্োকের 

মধ্যে সমুদয় আখ্যানের স্থল কথা সন্িবিষ্ 

করিতে পারিতেন না । আর মলসংহিতার রচ- 



৩৩৮ | সমীরণ। 

ফিতার ন্যায় মহাপুরুষকে বৈদিক বিষয়ে অজ্ঞ মন্ুসংহিতায় এইরূপ উল্লেখ থাকাতে আর 
বলিতে, আঁশ করি, আমাদিগের মধো কেহই | একটা বিষয় অনুমিত হইতেছে 'যে। মন্ু- 
সাহস করিবেন না । সুতরাঁৎ মন্ত্র যে অজীগর্তের | সংহিতা সময়ে বেদপাঠ প্রভৃতির বিধি 

দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ৫স বিষয়ে | থাকিলেও তথন সাঙ্গ বেদপাঠ তত প্রচলিত 

আমরা আর সন্দেহ করিতে পাঁরি না। তীহার | ছিল না) কারণ তাহ! প্রচলিত থাকিলে 

এরূপ চেষ্টা করিবার যে অনেক কারণ ছিল, ! অনেকেই বৈদিক গ্রন্থ এতরেয় ব্রাঙ্মণের সহিত 
তাহা বুঝিতে পারি। মন্থু সমাজকে বিশৃঙ্খল | মন্ুসংহিতার এই বিষয়ে বিরোধ দেখিতে 

অবস্থা! ংইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিতে চেষ্টা! পাইতেন। তখন তাহার! শ্রতিস্থতির বিরোধে 

করিয়াছেন। তাহার সময়ে ব্রাঙ্ণদিগের প্রাধান্য | শ্রুতিই অবলম্বনীয়ঃ মন্থদংহিতারই এই বচনান্- 
না রাঁখিলে খুব সম্ভবত সমাঁজকে স্থশৃঙ্খলায় সার অজীগর্ডের ষে পাপ হইয়াছিল, এঁতরেয় 

| আনা অসম্ভব হইত। আমাদের বোধ হয়, ব্রাহ্মণ , ব্রাহ্মণের এই কথাই মানিয়া লইতেন এবং তাহ। 

অজীগর্ত যে তাহার পুত্রবধে উদাত হুইয়াছিলেন, হইলে মন্থুও অতিবিরুদ্ধ বাক্য লিখিতে সাহসী 

তাঁহ! মগসংহিতার সময়ে গল্পভাঁবে প্রচলিত | হইতেন না। মন্তুসংহিতার এই অংশ হইতে 
ছিল- এঁতরেয়োক্ত আখান লোকের মনে তত বুঝিতেছি যে, মনুসংহিতা ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থের 

জাগ্রতছিল না। যাহাতে আজীগর্ভকে স্মরণ করিয়া | নৃনাধিক শতবর্ষ পরে রচিত হইয়াছে, কারণ, 
ব্রাহ্মণের প্রতি সাধারণ. লোকের অশ্রদ্ধা না: ইহাতেও আখ্যানের সারভাগের সঙ্গে সঙ্গে 
জন্মে অব! ত্রাক্ষণের কুৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া : অজীগর্ত নামটীও অবিকৃত দেখিতে গাই। 

সাধারণ লোকের কুকর্ম মতি বুদ্ধিপ্রাপ্ত না এইবারে আমর! বাল্সীকি-রামায়ণে আসিয়া 

হয়, এই সকল মনু কর্তৃক অজীগর্তের “দাঁধ; রাগায়ণে উপনীত হইলাম (আদি, ৬১ 

ঢাকিবার উদেশ্ট হইতে পারে। আর একটা | শৌনঃশেপ ॥ সর্গ )। ত্রাহ্মণাদিগ্রন্থের বহু পরে 

কারণ বোধ হয় এই-_ পূর্বেই বলিয়াঁছি যে; আখ্যান। রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, 
অন্ান্য প্রাঙ্গণের! বিশ্বামিত্রের প্রতি বিরক্ত | আমাদের এইরূপ অনুমান হয়। আমরা 

ছিলেন; বোঁধ হয় বিশ্বামিত্র অজীগর্তকে | ইহাতে দেখি যে এঁতরেয়োক্ত হরিশ্ন্দ্র-কথা 
দৌঁষী বলায়, অন্যান্ট ব্রাহ্মণেরা তাহাকে নির্দোষী ! বা শৌনঃশেপাখ্যানের মূল অংশ ঠিক রাখা 

প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং | হুইয়াছে, কেখন আখ্যানোন্লিখিত কতিপয় 
খুব সম্ভবতঃ তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র আমরা ব্যক্তি ও ,স্থানের নামধাম পরিবর্তিত কর! 
মনসংহিতার এই শ্লোকে প্রাপ্ত হই। যাঁইহৌক | হইয়াছে। এতরেয় ব্রাঙ্গণে হরিশ্চন্্র রাজা, 
মন্থর এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া নিজ মত | বিশ্বামিত্র ৫হাঁতা ও যক্ঞস্থলে উপস্থিত, হরিশ্চ্্র 

শু সমর্থন করিতে যাওয়া নিতান্তই অযুক্তিদিদ্ধ | তনয় রোহিত, অজীগর্ভপুক্র গুনঃশেপ রোহিত 
হইয়াছে বলিতে হইবে । কতৃক অরণ্যবাসকালে দৃষ্ট হয়েন এবং পনঃশেপপ 
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বিশ্বামিত্রের নিকটে কোন খক্ শিক্ষা না করিয়া র 

স্বয়ংই তাহা দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইবূপ উল্লেখ 
আছে। বাঁমায়ণে আছে যে, অযোধ্যা রাঁজ। 
অন্বরীষ যঞ্জ করিতে গেলে ইন্সা কর্তৃক বজ্জীয় 
পণ্ড অপহৃত হুইয়াছিল। পুরোহিত তাহার 
প্রায়শ্চিত্বশ্বপে এক নরবলি দিবাপ্প বিখি 
দেওয়াতে অন্বরীয উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণে 

বহির্গত হইলেন। অবশেষে তিনি ভৃগুভুঙ্ 
নামক স্থানে ভূগুবংশীয় খচীকমুনিকে পত্বী ও 

গুজত্রয়ের সহিত আসীন দেখিতে পাইলেন ।, 
এইখানে সেই শৌনঃশেপ আখ্যানের পুনরা- 
বৃন্তি। কিন্তু এখানে মধ্যম পুভ্রের নাম 

শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শুনক বলিয়া 

উল্লিখিত দেখিতে পাই। আরও দেখি যে, 

রাঁমায়ণে রাজার নিকটে শুনঃশেফ খচীক কর্ডুক | 
প্রত্যক্ষভাবে বিক্রীত হন নাই। খচীক জ্ঞোষ্ঠ 

গু্রকে এবং খচীকপত্বী কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় 

করিতে অস্বীকার করায় শুনঃশেক্ষ অভিমান- 

ভরে স্বর়ং রাজার নকটে বলিলেন «হে রাঁজ- 

পুত্র! আমার পিতা বলিলেন “জোষ্পুত্রকে 
প্রদান করিব না” এবং মাঁত। বলিলেন “কনিষ্ঠ 

পুক্রকে প্রদান করিব না” সুতরাং বোঁধ হইতেছে 

“আমি মধ্যম, আমি বিক্রেয়॥ আপনি আমাকে 

গ্রহণ করুন ।” অশ্বরীষ অবশ্ঠ খচীককে ধনরাশি | 

প্রদান করিয়া তদ্িনিময়ে শুর্ঠশেফকে *রথে 

আরোহণ করাইয়া রাজধানীর অদ্িমুখে ফিরি- 
লেন। পথে পুঞ্ধর তীর্থ; তথায় শুনঃশেফ 

বিশ্বামিত্রকে তপন্তা করিতে দেখিয়৷ তীহা'র 

শরণাগত হইলেন। বিশ্বামিত্র স্বীয় পুক্রদিগকে 

্াহাদিগের কাহারও জীবনের বিনিয়মে 

পর পাপা মা 

রাজা হরিশ্চন্দ | ৬৩৯ 

শুনঃশেফের রক্ষানাধনে আরশ করিলেন। 

কিন্তু, মধুষ্যন্দ গ্রভৃতি বিশ্বামিত্রের তনয়ের! 
তাহাতে অস্বাকৃত হওয়াতে পিতা! কর্তৃক, অভি- 
শীপগ্রস্ত' হইলেন * তাহার পরে বিশ্বামিত্র 

শুনঃশেফকে আগ্নেয় মন্ত্র এবং ছুইটী গাথা শিক্ষা 

দিয়! তাহাই তাহার মুক্তির উপায় বলিলেন। 
তদনত্তর যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া শুনঃশেফ যথা- 

বিধি দ্রেই আগ্নেয় মন্ত্র ও দুই গাখাদবারা, ইন্ত্র ও 

বিষণ দেবদয়কে স্তব করিয় মুক্তিলাভ করিলেন । 

রামায়ণের এই শৌনঃশেফ উপাখ্যানে দেখি- 

তেছি যে, বাল্সীর্কি এই আখ্য।নের সহিত ইন্দ্র 

কর্তৃক যক্ঞীয় পশু হরণের একট! বৃথা কথা সংযুক্ত 

করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ প্রক্ষেগ বা সথয়াগ 

মূল ঘটনার অনেক পরে ব্যতীত হইতে পারে 
না। দ্বিতীয়তঃ, কত্তকগুলি নাম পরিবর্তিত 

করা হইয়াছে। শুলোলাঙ্গল নাকি রামায়ণের' 

সাময়িক সভ্যভব্য শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বড়ই কর্কশ 
লাগিতে পারে, জথবা হয়তো “লাঙ্গল” শবের 

অস্তিত্বই ভূলিয়। যাওয়া হইয়াছিল, তাই খচীকের 

কনিষ্টপুত্রের শ্রুতিনধুর শুনক নাম রাখা হইল। 
সেইরূপ অজীগর্ত বড়ই নাকি অসভ্য কর্কশ 
নাম, তাই তৎপরিবর্তে সভ্যভব্য খটাক নাম 

রাখা হইল। সম্ভবতঃ এ্তরেয় ব্রাহ্মণ হইতে 

সুদুরব্যবহিত রাঁমায়ণের কাঁলে অজীগর্তের নাম 
আধম্পষ্ট আধ অস্পষ্ট ভাবে শ্মরণ হইতে হইতে 
খচীক আকারই ধারণ করিয়াছিল _অজীগর্ত 

ও খচীক, এই উভয় নাম শীঘ্র শীঘ্র উচ্চারণ করি- 
লেই উভয় নামের সৌসারৃশ্ত দেখা বাইবে। এইরূপ 
হরিশ্চল্রের পরিবর্তে*অন্বরীষ স্থান পাইয়াছেন। 

রামায়ণে এই সকল নামপন্িবর্তন এবং 

শত শ সিসি শিপ শি ক তত শপ শপ পপি শ ৬পপ্পাপেীপী পপ 7 ৮৭৭ ০ সপে শা 
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বিশ্বামিত্রের পুষ্কুর্তীর্থে তপন্তা ও তথায় শুনঃ- 

শেফকে মন্ত্রশিক্ষ৷ দেওয়। প্রভৃতি বিষয় আলোচন! 

করিলে স্পষ্ট বুঝা! যাইবে যে রামায়ণ এতরেয় 
ব্রাহ্মণের এবং মনুঁসংহিতারও অনেক পরে 

রচিত হইয়াছে ; রাঁমায়ণের সময়ে লোকে মূল 
আখ্যান একেবারে বিস্বত হয় নাই সত্য, কিন্ত 

অনেকটা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। রামাঁয় 

ণের সময়েও লোকে জানিত যে শুনঃশেক্ষ নানা 

দেবস্তৃতি করিয়! মুক্তিলাভ কয়িয়াছিলেন ; কিন্তু 

অঞ্জঃদব নামক আসব প্রস্তুত করা যে মুক্তি- 
লাভের অন্থতর হেতু ছিল, তাহ] ভুলিয়া গিয়া- 

ছিল। তথনও ব্লকের ধারণ! ছিল যে বিশ্বা- 

মিত্রের সহায়তায় শুনঃশেফের মুক্তিলাভ ঘটিয়া- 
ছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্র যে ফক্ঞস্থলে উপস্থিত 

থাকিয়া এই সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা 
বিশ্বত হইয়াছিল; তত্গরিবর্ে বিশ্বামিত্রের 

পু্ষরতীর্ঘে তপস্তা ও" তাহার কারণ সম্বন্ধে এক 

সুদীর্ঘ উপকথা রামায়ণে স্থান ,প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তখনও লোকদের এইটুকু ম্মরণ ছিল যে, বিশ্ব" 

মিত্রের অবাধ্য হওয়াতে তাহার পুত্রগণ শাপগ্রস্ত 

হইয়াছিলেন কিন্তু সকল পুত্রের যে এরূপ দশা 

ঘটে নাই তাহা স্মরণ ছিল না, তাই সকল পুত্র- 

কেই এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ কর! হইরাছে। 

রাঁমায়ণে শুনঃ়শেফের অভিমান স্ুব্যক্ত হইয়াছে ) 
কিন্তু চোরের উপর বাগ করিয়া ভূমিতে ভাত 
খাইবার স্তায় পিতামাতার উপর অভিমান 

করিয়া বধ্যভূমিতে নীত হইবার জন্য আত্ম- 
সমর্পণ কর! সুসঙ্গত হয় নাই বলিয়। বোধ হয়। 

এরূপ ভাব এঁতরেয় ব্রান্গণের সমসময় অপেক্ষা 

অধিকতর সভ্যভব্য সময়েই সম্ভবে। 

আর একটা কথা বলিয়া আমরা রামায়ণকে 
পরিত্যাগ করিব। বিষ্ু্পুরাণে উক্ত হইয়াছে 
ষে ত্রিশস্কুর পুত্র হরিশ্তন্ত্র এবং লিঙ্গপুরাণে উক্ত 

হইয়াছে যে ত্রিশঙ্কুর পুত্র অন্বরীষ। এঁতবেন 
ব্রাহ্মণেও দেখিতেছি যে ইক্ষাকু বংশীয় হরি- 
শ্ন্দ্রেরই সহিত শৌনঃংশেপ আখ্যান সংযুক্ত এবং 
কোথায়ও ইক্ষাকুবংশে এক হরিশ্ন্ত্র ভিন্ন 
দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ দেখা! বাঁ না) মহা- 

ভারতেও ইহারই প্রিপোষক বাক্য দেখিতে পাই 
*-ভাহ! যথাস্থানে আলোচিত হইবে । এই সকল 

কারণে শৌনঃশেপ আখ্যানের সহিত রাজ] অধ্বরী- 

যের নাম সংযুক্ত করিয়৷ বাল্সীকি ভ্রমে পড়িয়া- 

ছেন, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। 

এইবারে মহাভারতে আমরা হরিশ্চন্ত্র সম্বন্ধে 
কি এঁতিহাসিক তথ্য দেখিতে 

পাই তাঁহাঁরই আলে।চন| করিয়া 

হরিশ্ন্রকথার প্রাচীন অংশ 

সমাপন করিব। হরিশ্চন্ত্রকথাকে দুই অংশে 

বিভক্ত কর! যাইতে পাঁরে_-প্রাচীন ও নবীন। 

যে হরিশ্চন্দ্রকণীয় রাজস্থ্যযজ্ঞ অথবা শৌনঃশেপ 
বিবরণের কোন প্রকার সম্বন্ধ থকিবে, সেই- 

গুলি আমরা প্রাচীন হরিশ্ন্দ্রকথা বলিয়| 

ধরিব এবং যেগুলিতে অন্ত প্রকার বিবরণ দেখা 

যাইবে, সেগুলি নবীন হরিশ্ন্দ্রকথা বলিয়া 

ধরিক। আমরঃ*এখনি দেখিতে পাইব যে 

মহাভারত পর্যন্ত হরিশন্দ্রের প্রাচীন কথা স্থান 
পাইয়াছে, মহাভারতের পরে মার্কগডেয় পুরাণ 
অবধি নবীন হরিশ্জ্রকথার সুত্রপাত ভইরাছে 

এবং হরিশ্চন্দ্রের এই নবীন কথাই আজ পর্য্যস্ত 

হিন্দুজাতির নিকটে বিশেষ সমাদর পাইত্তেছে। » 

মহাভ।রতে 

হরিশ্ন্রকথ| । 



, রাজা হরিশ্ন্দ্র। ৩৪১ 
রঙ 

ঠ 
ইসি 

মহাভারতের ছুই তিনটা বিভিম্ন স্থলে রাজ! ] অপেক্ষা সমধিক বিরাজমান হইতেছেন। সেই 
হরিশ্ন্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । প্রথমত | প্রতাপবান্ মহীপতি উক্ত যঞ্জ সর্মীপন পূর্বক 
সভাপর্কে (১২ অধ্যায়ে) আছে যে, নারদ | সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন।” 
ধুধিঠিরের নিকট ইন্দসভার বর্ণনকাঁলে রীজ- শান্তিপর্কে (২৯ অধ্যায়ে ) যুধিটিরকে যজ্ঞানু- 

গণের মধ্যে হরিশ্চন্দ ভিন্ন অপর কাহারও ? ষ্টানের জন্ত উৎসাহিত করিয়া দেবস্থান খষি 

| নামোল্লেখ না করাতে যুধিঠির তাহাবে তাহার | বলিতেছেন “আপনি শুনিয়! থাকিবেন, পার্থি- 

| কারণ পিজ্ঞাঁপা করিলেন। তদ্ত্তরে নারদ : বেস্্র হরিশ্ত্্র বঙ্তানুষ্ঠান করিয়াই পুণ্যভাগী ও 
বলিলেন “সেই বলবান রাজী সমস্ত মহীশ্বর- শোকরহিত হইয়াছিলেন । তিনি মন্ুয 

| দিগের সম্রাট ছিলেন । তীহার শাসনে সকল ূ হইয়াও ধশ্বর্য্য দেবরাজকেও "অতিক্রম করিয়া- 
] তৃপালেরাই অবনত হইয়াছিলেন। হে লোৌঁক- ; ছিলেন।” 
]পতে! তিনি স্বর্ণবিভূষিত একমাত্র জয়ণীল,  অন্গুশাসনপর্ধ্র ( ৩য় অধ্যায়) আমরা শৌনঃ- 

| রথে আরোহণ করিয়! শঙ্গ্রতাপে সপুদ্বীপ | শেপ আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হই) 

[জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! তিনি শৈল, | কিন্তু এখানে শুনঃশেপকে খচীকপুত্র বলা হই- 

|বন ও কানন সঞ্চলিত সমগ্র মহীমণ্ল জয়; য়াছে এবং বিশ্বীমিত্রের পঞ্চাশ পুত্রেরই শাগগ্রন্ত 

[করিয়া রাজন নামক মহাষজ্ঞের অনুষ্ঠান : হইবার কথা আছে। ,এই আখ্যানটী কুশিক- 

] করিয়াছিলেন। সকল ভূপাল তাহার আজ্তানথ- | বংশের গুণকীর্বন উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে। 

] সাঁরে ধনাদি আহরণ পূর্বক এ যজ্ঞে ব্রাঙ্মণ- : "তরহ্র্ষিসঙ্কুল বিগ্াবান্ অভি মহান্ কুশিকবংশ 

| দিগের পরিবেষ্টারূপে নিযুক্ত হ্ইয়াছিলেন। | এই নরলোকে 'ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সংস্তূত হইয়া 

সেই ষজ্ঞকাঁলে যাঁচকেরা ধাহা প্রার্থনা করিয়।- | স্থাপিত হইয়াছে ; খচীকপুত্র মহাতপা উনঃশেপ 

| ছিল, নরেশ্বর হরিশ্শ্র গ্রীতিদহকারে তাহা-; হুরিশ্চন্ত্রের যক্তে পশ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া! দেবগণকে | 

| দিগকে তাহার পঞ্চগুণ অতিরিক্ত ধন প্রদান আত্মপ্রভাবে সন্তুষ্ট করত মহাসত্র হইতে বিমো- 

| করিয়াছিলেন? অথচ পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত ক্ষিত এবং ধীমান্ বিশ্বামিত্রের পুত্রতা প্রাপ্ত 

] হইলে তিনি নানা দিগ্েশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ, | হয়েন (এই ) জোষ্ঠ নরাধিপ (বংশীয়) দেব- 

| গণকে অভিলাধান্রূপ নানা প্রকার ভক্ষ্য, [রাতকে (দেবদত্ত বিশ্বীমিত্রপুত্র গুনঃশেগকে ) 

] ভোজ্য ও বহুবিধ ধন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছি- | বিশ্বামিত্রের অগ্ঠান্য পঞ্চাশ পুত্র অভিবাদন ন! 

ছিলেন। ব্রাহ্মণেরাণড রত্রনিকর দ্বার! তর্পিত ও | করাতে শাপবশত চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া" 

সত্ব হইয়া সর্ব এইরূপ উদ্বোধন করিযাছিলেন | ছিলেন ।/ * | 

] ষে, রাজ! হরিশ্চন্ত্র সকল তৃপাল অপেক্ষা অধিক- | * ক্ষত মোদি 

তর তেজন্বী ও যশস্বী হইয়াছেন। হে রাজন্! ঠী জনিত যা বন 

এই কারণে হরিশ্তন্ত্র সেই সহস্র সহস্র রাজগ্ঠগণ বিমোক্ষিতো৷ মহাসতাত পশুতামভ্যপাগতঃ ॥ 

পপ রশ জর অপ, ২৬ ০, এপ সত পা 

০ 
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হুরিবংশ যদিও মহাভারতের 'ঠিক অস্ততু-ক্ত 
নহে, তথাপি ইহাতেও হুরিশ্চক্র বিষয়ক যাহ 

] পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ এইখানেই করিয়া 
| রাখা ভাল। হরিবংশে (১ অধ্যায়ে)টআছে-_ 
(“সর্বশক্তিমান কুশিকনন্দন বিশ্বা মিত্র দেবগণ ও 

মহ্র্ষি বশিষ্ঠের সাক্ষাতে ত্রিশস্কুকে সশরীরে স্তর্গে 

আরোহণ করাইলেন, ত্রিশঙ্কুর সত্যরথা নামে 
কেকয়বংশজ। ভার্ধ্যা ছিলেন। সেই ভুর্যযাতে 

'. | তিনি হরিশ্চন্্র নামক নিষ্পাপ কুমারের জন্ম- 
| দান করেন, রাজ হরিশ্চন্ত ত্রিশস্কুর পুত্র বলিয়।- 

ত্ৈশঙ্কব নামে প্রধিদ্ধ ছিলেন । তিনি রাজ্য 

| যজ্ঞ করিয়! সম্রাট হন; হরিশ্চজ্রের পুত্র রোহিত 

অতিশস্ন বীর্ধ্যবান্ ছিলেন; তিনি রাজ্যের উন্নতি 

করিবার কারু এই রোহিতপুর নামক নগর. 
নির্মাণ করেন। সেই রাজর্ষি রোহিত রাজ্য ও 

| প্রন্ধাবর্গকে যথাবৎ পালন করিয়। সংসারের 

হরিশন্ত্রক্রতৌ দেবাংস্ো বয়িত্াসতেজস। | 
পুত্রতামন্তুসম্প্রাপ্তে। বিশ্বামিত্রত্ত ধীমতঃ ॥ 

নাভিবাদয়তে জ্যোষ্ঠংদেবরাতং নরাধিপং। 
পুত্রা; পঞ্চাশদেবাপি শপ্তাঃ শ্বপচতাং গতাঃ॥ 

মহাভারতের বর্ধমান সংস্করণে “হরিশন্্র ক্ররতৌ” 

| এইরূপ আছে এবং “হুরিশ্তন্্র বিশ্ব।মিত্রের পুত্র হইলেন" 

ইত্যদ্িরূপ অদ্ভুত অনুবাদ করা হইয়ছে। তাহার কারণ 
আর কিছুই নহে--সম্পাদক ও অনুবাদকগণের এ্রতরেয় 

ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই অধীত ছিল না, দেই কারণে তাহার 

| প্রত্যেক গ্লোকের একটী কর্তা ও একটা সমাপিক ক্রিয়। 

'] রাখিতে গিয়াই এরূপ গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাই 
] আমর! “হরিশন্দ্র”” শব্দের বিসর্গ উঠাইয়া দিয়! “করতো” 

| শব্দের সহিত তাহার সমাস করিয়। তদনুরূপ অর্থ ব্যাথ্যা 

| করিয়াছি। এইখানে দেখা যাইবে যে সংস্কৃত ভাষায় 
| একটা অক্ষরের বিপর্ধ্যয়ে কিরূপ অর্থ বিপর্য্যয় ঘটে। 
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অসারত৷ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্গণগণকে টি নগর 
সম্প্রদান করেন ।» 

মহাঁভারতোক্ত হরিশ্চন্দ্রকথার এই সকল, 
ক্র ক্ষুদ্র অংা হইতে আমর! এঁতরেপোক্ত 
হরিশ্চন্্রকখারই বিশেষ পোষকতা! প্রাপ্ত হুই- 
তেছি-7একটা স্থান সামান্য বিভিন্ন দেখি। 

হরিশ্ন্দ্রের পুত্র যে রোহিত, তদ্িষয়ে মহাভারত 

ও হরিবংশ উভয়েতেই সায় পাইতেছি। বিষু- 
পুরাণে রোহিতাশ্ব রলিয়। উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ 

তাহা হইতেই এই নাম মার্কগডেয় পুরাণে এবং 
নবীন হরিশ্ন্দ্রকথ।-সম্বলিত অন্তান্ত আধুনিক 

গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে । ইহা! অতি সামান্ত 
প্রভেদ, ধর্তব্য নহে। রামায়ণোক্ত হরিশ্ন্দ্র- 

কথার আলোচনাঁকালে বলিয়া আসিয়াছি থে 
রামায়ণে শৌনঃশেগ আখ্যানের সহিত রাজা 
অন্বরীষের নাম সংযুক্ত এবং লিঙগপুরাণে জিশঙ্কুর 

পুত্র অন্বরীষ, এরূপ উল্লেখ থাকিলেও স্মামর1 

বিষুপুরাণের সমর্থনে এবং মহাভারতের 
পোষকতায় হরিশ্চন্দ্রকেই ত্রিশঙ্কুর পুত্র ও 
শৌনঃশেপাখাখনের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্বযুক্ত 

বলিয়! বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহার 
উপর যখন হরিবংশেও এই বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ 

দেখিতেছি, তখন এবিষয়ে অধিক ন্বাগৃজাল; 

বিস্তার করা শ্রেয় নহে বিবেচনা করি। রামায়- 
ণের, ন্যায় মহাভারতেরও বর্ণনা হইতে দেখি- 

তেছি যে, অজীগর্তের নাম, কি জানি কেন, 

মন্ুসংহিতার পর হইতেই বিস্থৃত হইয়া গিয়া 
তৎপরিবর্তে খচীক নাম আনীত হইয়াছে । 
আরও দেখিতেছি যে, মহাভারতের সময়ে বদা- 
ম্ততা প্রভৃতি সদ্গুণের জন্য হরিশ্ন্ত্ সর্ধসাধার- 
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রাজা হরিশ্চন্দ্র | ও 

ণের নিকটে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ 

করিয়াছিলেন । | 

মহাভারত পর্য্স্ত আমরা যতগুলি হরি- 
শ্চন্্ীকথ। পাইয়াছি, সকলেরই* মুল অংশ দেখি 

ধতরেয়োক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান । এই পর্য্যন্ত 
আমরা প্রকৃত এঁতিহাসিক হব্িশ্চভ্রকথা 

দেখিতে পাই। এঁতরেয়োক্ত এই প্রাচীন হরি- 

শ্ক্রকথার প্রত্যেক চিত্রে কেমন এক বার- 

ত্বের আভাপ প্রাপ্ত হওয়া,যায়-__যাহা প্রকৃত 

ঘটনা তাহা অনেকটা অবিক্কৃতভাবে বর্ণিত 

হইয়াছে বলিয়াই এই বৈদিক আখ্যানে এই 

বীরত্বের ছবি থাকিয়৷ গিয়াছে। হরিশ্ন্ত্র, 

রোহিত, বিশ্বামিত্র, শুনঃশেপ প্রভৃতি মনকলেরই 

চিত্র অতি স্বাভাবিকভাবে অস্িত হইয়াছে, 
তাই আমর এই শৌনঃশেপাখ্যানে মেই অতি 

পুরাকালের আর্ধ্যজাতির ক্ষত্রিয়বীরত্ব এবং 

ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত, উভয়ই মুন্বররূপে উপলবি 

করিতে সক্ষম হইতেছি। 

আর একটী কথ! বলিয়া আমর! প্রাচীন 

হরিশ্ন্ত্রকথ! উপসংহার করিব। এতরেয় ব্রাহ্মণের 

যে অংশে এই শৌনঃশেপ আখাান বা হরিশ্চন্দ্র- 

কথ! রহিয়াছে, সেই অংশেই (৮পং, ২১ ইত্যাদি) 
পরিক্ষিং-পুত্র জনমেজয়, ছুম্বস্তপুত্র ভরত প্রভৃতি 

অনেক রাজার উল্লেখ দেখ। যায়। বোধ হয়, 

এই কারণে এতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ “অপেক্ষা- 

কৃত আধুনিক বলিয়! অনেক পণ্ডিত বিবেচন। 

করেন ।৮* আমাদের তাহা সঙ্গত বোঁধ হয় না। 
ুম্স্তপূ্র ভরত কিছু মহাভারতের সমসাময়িক 

* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় সম্পাদিত “হিন্দু 
শান্ত” প্রথম খও দেখ । 

লোক ছিলেন না; বরঞ্চ মহাভারতেই দেখি 
যে মহাভারতের সময়ে হম্বস্ত হইতে ভরতোৎ- 

পত্তি যেন বহুপুর্বাবধি প্রচলিত একটা উপা 
খ্যান ছিল। স্থত্ডরাৎ এই ভরতের কথ! থাকা- | 

তেই আমরা এঁতরেয় ব্রাহ্মণের সেই অংশকে 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিখার কোনই প্রয়োজন | 
'দেখিনা। অবিক্ষিংতনয় মরুত্ত প্রভৃতি অন্ঠান্তয 

যে সরল রাজার কথা সেই অংশে উল্লিখিত 

হইয়াছে, তাহাদদেরও অনেকের কথ। মহা 

ভারতে পুরীকালীন ইতিবৃত্তরূপে উল্লিখিত হই- 

য়াছে; স্তৃতরাঁৎ তাহাদের কথ৷ থাকিলেও আমরা 
ধঁতরেয় ব্রাহ্মণের সেই অংশকে “অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক” বলিবার হেতু দেখিতে পাই ন|। 

তবে সেই অংশকে আধুনিক মন্দেহ করিবার 
পক্ষে একটী কথা দেখিতে পাই-_তাহ! “পারি- 
ক্ষিৎ জনমেজয়।” এই শব্'টী দেখিলেই সন্দেহ হয় 
বটে যে. ধতরেয় ব্রাহ্মণের'যে অংশে এই শব্দছয় 
পাওয়া যায়, সেই অংশটা বুঝি অভিমন্থ্যপৌত্র ও 

পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের রাজ্যাধিষ্ঠানের পর 

এবৎ অন্ততঃ কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের পর লিখিত 

হইয়া এ্রতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 

আমাদের বিশ্বাস যে পাশ্তত্য পণ্ডিতের এই 
পারিক্ষিৎ ও পরিক্ষিত-তনয় জনমেজয়ের নাম 

দেখিয়া! এই অংপকে আধুনিক বলিয়। ভ্রম করি- 

যাছেন। ইহাতে আমরা কিছু আশ্চর্য হই 

নাই। কিন্তু তাহার। যদ্দি মহাভারতটা 'ভাল 

করিয়া অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় 

তাহাদিগকে এই ভ্রমে পড়িতে হইত না। মহা- 
ভারতেই (শাস্তি, ১৫০ অ) আমর! দেখিতে পাই 

যে, মহাভারত-রচনার অথবা! কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের 
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বহুকাল পূর্বে জনমেজয় নামে এক রাজা 

ছিলেন এবং"তাহারও পিতার নাম হুর্ভাগ্যক্রমে 
পরিক্ষিৎ ছিল। মহাভারতের শাস্তিপর্বের যুধিষ্টি 

রের কোন প্রশ্নের প্রত্যুন্তরে তীন্ম বন্সিতেছেন 

*ুনকতনয় ঘবিজবর ইন্দ্োত যাহা! জনমেজয়কে 

বলিয়াছিলেন, আমি এই বিষয়ে তোমার নিকটে 
সেই খঁধিগণসংস্তৃত পুরাতন বৃত্বান্ত বর্ণন করিব।' 
পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয় নাম! মহাবলপরাক্রাস্ত 

এক রাঁজ। ছিলেন” ইত্যাদ্দি। সুতরাং দেখিতেছি 
যে এতরেয় ব্রাঙ্গণের এই শৌনঃশেপ আখ্যান- 
সম্বলিত অংশকে আধুনিক বলিয়া মনে করি- 

বার কোনই কারণ নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডি- 
তেরা অধিকাংশ স্থলে ভ্রমীত্সক প্রমাণের উপর 

নির্ভর করিয়া! আমাদের শান্তর সমূহকে কোন 

গতিকে ন্যুনাধিক পাঁচটা ছাঁজার ৰৎসরের 
অন্তর্বর্তী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং 
আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা শিরোধার্য 

করিয়া! লই, ইহাই আক্ষেপের বিষয় । এই খানে 
আমর! প্রাচীন হরিশ্চন্ত্রকথার উপসংহার করি- 
লাম। 

এই বারে আমর! নবীন হবিশ্চন্দ্রকথার 
অলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মার্কগডেয় পুরাণ 

হইতেই ষে এই নবীন কথার আরম্ভ হইয়াছে, 
তাহার আভাস আমর! পূর্বেই 

দার্কতেয় পুরাণে দিয়! রাখিয়াঁছ। কএকটী নাম 
হরিশজকখা। ব্যতীত এই নবীন হরিশ্চন্রকথার 

সহিত প্রাচীন হরিশ্চন্ত্রকথার কোন অংশেই 
সাদুশ্য পাওয়! যায় না। মার্কগেয় পুরাণোক্ত 
(«ম অধ্যায়ে ) উপ্রাখ্যানটা "মালোচনা করিলেই 
সকলে তাহা বুবিতে পারিবেন । সেই পৌরাণিক 

সমীরণ। 
সরি 

উপাখ্যানটা এই__দত্রেতাযুগে হরিশ্চন্্র নামক 
এক রাজর্ষি ছিলেন ? তাহার রাজ্যকালে রাজ্য- 
মধ্যে ব্য্ঘধঃ অকালমৃত্যু, ছূর্তিক্ষ প্রভৃতি কোন 
প্রকার অমঙ্গল প্রবেশ করিতে পারিত ন। এক, 

দিন তিনি মুগয়াতে বহির্গত হইয়া এক অরণ্য- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে বিশ্বামিত্র 

ষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপী ও স্ত্রীমুর্তিধারী বিদ্যাত্রয়ের 

সাধন! করিত্তেছিলেন। বিশ্বামিত্রকে এই বিষয়ে 

সিদ্ধি প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহার! | 
আর্তনাদ করিতেছিলেন। সেই আর্তনাদ রাজ! | 
হুরিশ্চন্দ্রের কর্ণে পৌছিল। তিনি বিদ্বরাট- 

প্রেরিত হুইয়' অভয় প্রদ্দান করিতে করিতে সেই 
শব্াভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজা হরিশ্ন্ত্ 
সেই শব্ের অনুসরণ করিয়া অবশেষে জ্রীমুর্তি- 
ধারী বিদ্যান্রয়কে দেখিতে পাইলেন, নিকটে 

আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন 

তিনি বিদ্যাত্রয়কে সামান্য মানবী ভাবিয়া এবং 

তাহাদিগকে নিশ্চয় কেহ্ যন্ত্রণা দিতেছিল এই- 
রূপ স্থির করিয়া যন্ত্রণাদীতার উদ্দেশে নান ভীতি 

প্রদর্শন করিতেংলাগিলেন। বিশ্বামিত্র কোথায়ও 
অন্তরালে ছিলেন; তিনি হরিশ্চন্দ্রের এই সকল 

বাক্যশ্রবণে অত্যস্ত দ্ধ হইয়া তাহার সম্মখে | 
আবির্ভূত হইলেন এবং এই ক্রোধবশত বিদ্যা- । 
্রয়ও বিশ্বামিত্রের নিকট চিরবিদায় লইলেন। 

হরিশ্ন্্র ক্রোধপ্রজ্জলিত বিশ্বামিত্র মুনিকে 

দেখিয়। কম্পিত কলেবরে তাহার অনেক অন্ুনয়- 

বিনয় করিলেন? কিন্তু বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নি 

কিছুতেই প্রশমিত হইল না। তিনি অবশেষে 
হরিশ্ভ্্রকে কৌশলক্রমে সত্যপাশে আবদ্ধ 
করিয়া তাহার প্রজা, কোষাগার প্রতৃতিরু সহিত্ 
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সমস্ত রাজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন এবং তাহাকে 

সমস্ত রাজ্য অর্থাৎ সসাগর! পৃথিবী ছাড়িয়া অন্তত্র 

বসবাস করিতে এবং দানের আনুসঙ্গিক দক্ষিণ! 

দিতে আর্দেশ করিলেন । ব্রাঙ্মণকে দানের সহিত 
কিঞ্চিৎ দক্ষিণা না দিলে সে দান নিক্ষল হয়, 
এইরূপ ধারণাঁবশত বোধ হয়, হরিশ্চত্র দানের | 
উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহ! প্রার্থনা করাতে হরি- 
শ্চন্ত্র স্বীয় অক্ষমত! প্রকাশ ক্লরিলেন। বিশ্বামিত্র 

শাপ দিতে উদ্যত, তখন হরিশ্তন্ত্র এক মাসের 
সময় ভিক্ষা করিলেন। বিরক্তির সহিত ক্রোধান্ধ 
মুনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন। তখন হরিশ্চন্্ 

ভাঁবিতে লাগিলেন ষে তিনি কোথায় যাইবেন; 

যখন তিনি তাহার সমগ্র পৃর্থীরাজ্য বিশ্বামিত্রকে 
অর্পণ করিয়াছেন এবং যখন বিশ্বামিত্র তাহাকে 

সপরিবারে এই অর্পিত রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে 

আদেশ দিয়াছেন, তখন তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া 

বিশ্বামিত্রের রাঁজ্য মধ্যে বাস করিতে পারেন না। 

অবশেষে তিনি সপরিবারে কাশীগমনই একমাত্র 

বাসস্থান স্থির করিলেন, কারণ বারাণসী কখন 
মনুষ্য ভোগ্য হইতে পারে না । তখন এইরূপ 
বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছিল )) এইরূপ ভাবিয়া 
তিনি সপরিবারে কাশীর অভিমুখেই যাত্রা 

করিলেন। যাত্রাপথে লোক আর ধরে না 

লোকে লোকারণ্য । তাহার প্রজাগণ দলে দলে 

আসিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাজেই হরিক্চ- 

নর শীঘ্র প্রস্থান বিষয়ে কিছু বাঁধা পড়িতে 

লাগিল। তাহাতে বিশ্বামিত্র তাহাকে ভথ্সন৷ 

করিতে লাগিলেন এবং সহস1 একটা কাষ্ঠথণ্ডের 

দ্বারা নিরপরাঁধা হরিশ্চ্্র-পত্ধীকে তাড়ন৷ পুর্র্বক 

৩৪৫ 
টিরিিিরটটাকাতেরানিতা রা 

তাহাদিগকে শীঘ্ব শীঘ্ব প্রস্থান করিতে আদেশ 
করিলেন। হ্রিশ্চন্ত্র তাহাতে কিছুমাত্র রোষ 

প্রকাশ না করিয়৷ “যাইতেছি” এইমাত্র বলিয়। 
তরী ও, পুত্রকে * টানিয়৷ শীত্র শীঘ্ব চলিতে 
লাগিলেন। 

, তাহার! বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন, 

“তখন ভিক্ষাপ্রাপ্ত এক মাস সময় পূর্ণ হইতে এক 
দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। দেই দিন তাহার! 

কাশীতে পৌছিবামাত্রই বিশ্বামিত্রও কোথা হইতে 
উপস্থিত হইয়া! প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রার্থনা করি- 
লেন এবং তাহ! না পাইলে অভিশাপ দিবারও 
যথেষ্ট ভয়প্রদর্শন কবিলেন। হরিশ্চন্ত্র স্বীকার 

করিলেন যে, সমস্ত দিবসের মধ্যে প্রতিশ্রুত 

দক্ষিণা দিতে না পারিলে তিনি নিশ্চয়ই শাপ- 
গ্রস্ত হইবার যোগ্য। বিশ্বামিত্র এই কথায়: 
চলিয়৷ গেলেন; কিন্তু তিনি চণিয়! যাইতে না | 
যাইতেই হরিশ্চন্দ্রের মহাচিস্তা আগিল যে কি. 
উপায়ে এই দক্ষিণ! সংগ্রহ করিবেন॥। অবশেষে 

পত্বীর সহিত পরামর্শ করিয়] স্থির করিলেন যে 

তাহাদের উভয়ের আত্মবিক্রয় ব্যতীত এই 

দক্ষিণা সংগ্রহের অন্ত উপার নাই। এইরূপ | 
স্থির হইবার পর তীহার| এক দোকানের প্রান্তে | 
বপিয়া আপনািগকে বিক্রয়ার্থ ঘোষণ! করিতে 

লাগিলেন। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার 
অর্ধেক মুদ্র। মূল্য স্বরূপে দিয়া হরিশ্ন্ত্রপত্বীকে 
ক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন। এইরূপে 

হরিশ্চন্দ্রপত্ী শৈব্যাকে ত্রাঙ্গণ ক্রয় করিয়া কেশা' 
কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া চলিলেন। তাহা! 
দেখিয়। হরিশ্চন্ত্রতুনয় রোহিতাশ্ব মাতারপবন্ত 

ধরিয়া কীদিতে লাগিল এবং তজ্জন্ উক্ত ত্রাঙ্গ- 
জাাররররারারররাররররাররহরররারারারাহরোরাররহাররাররারররারররররারাারররররররররাপরহতহররররারর্্ সস 
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ণের নিকটে এক পদ্দাঘ'ত পাইরা পিতার নিকটে 

কিরিয়! পিয়া কীদিতে লাগিল। অবশেষে 
শৈব্যার অঙ্কুরোধে ত্রাঙ্মণ- আরও .কিছু দিয়া 

হরিশ্চন্দ্রতনয় বালক রোঠিতা্থেকেও ক্রয় করিয়া 
লইলেন। বিশ্বামিত্র পুনরায় আসিয়া দক্ষিণ! 

প্রার্থনা করিলে হরিশ্চন্দ্র কতকটা আশ্বাযনের 

নহিত স্ত্রীপুজের বিক্রয়লন্ধ অর্থ দিতে গেলেন, 

কিন্তু সেই মুনি তীব্র তিরস্কারের সহিত প্রতিশ্রুত 
দক্ষিণা সেই দিবসের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে 
প্রার্থনা করিলেন। হুরিশ্চন্দ্র পুনরায় আপনাকে 

বিক্রয়ার্থ ঘোষণা! করিতে লাগিলেন, ইত্যবদরে 
এক চগ্ডাল আসিয়৷ দক্ষিণার অবশিষ্ট অংশের 

বিনিময়ে হরিশ্চন্ত্রকে ক্রয় করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ 

করিল। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালদাসত্ব প্রথমে অস্বীকার 
করিয়া, অবশেষে বিশ্বামিত্র আসিয়! শাপভীতি 

প্রদর্শন করাতে, পরে স্বীকার করিতে বাধ্য 

হইলেন । দেই চণ্ডালের অধিকারে একট 
| মহাশ্মশান ছিল; হরিশ্চন্দ্র সেই শ্মশানে থাকিয়া 
| মৃতব্যক্তিগণের পরিধেয় ন্ত্রগ্রহের নিমিত 

£ আদিষ্ট হইলেন। 

|] এইরূপে বহুদিন অতীত এ গিয়াছে, এক 

| দিন শৈব্যা সর্পদংশনে মৃত বংস রোহিতাশ্বকে 
| শ্শীনে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা 

প্রকার ছুঃথে কষ্টে, চণ্ডালোচিত আহার ব্যব- 
] হারে, দাসীবৃত্তিরপ কষ্টকর কর্মে হরিশ্চন্ত্র ও 

| তাহার পত্বীর মঙ্গলমুর্তির অনেক বিকৃতি সাধিত 
| হওয়াতে তাহাদ্বের কেহই পরম্পরকে চিনিতে 
] পারিলেন না । সর্পদৎশনে রোহিতাঙ্বেরও মৃস্তি 
| বিষত হওয়াতে হরিশ্চন্ত্র ভ্রাহাকেও চিনিতে 
] পারিলেন না। হরিশ্তজ্ শৈব্যার নিকটে জন্দু- 

ল্লজ্ঘনীয় প্রভূর আদেশান্ুসারে মৃত শিশুর বস্ত্র 

প্রার্থন] করিলেন। ইত্যবসরে শৈব্যার বিলা- 
পোক্তিতে তাহার আপনার নাম উচ্চারিত হইতে 

শুনিয়া তিনি শৈব্যাকে চিনিতে পারিলেন গুবৎ 

তাহার নিকটে নিজেও আত্মপরিচয় প্রদান করি- 

লেন। জবশেষে তীহার৷ উভয়েই মৃতপুত্রের 
চিতাগ্রিতে দেহত্যাগ করাই পরামর্শসিদ্ধ স্থির 

রূরিলেন। ধর্দ তখন সমস্ত দেবগণের সহিত 

তথায় সমাগত হইয়া, তীহাদ্রিগকে এই কঠোর 
কর্ম "হইতে নিরস্ত করিলেন এবং বুঝাইয়। 
দিলেন যে তাঁহার পরীক্ষার নিমিত্ত তাহারাই 

এইরূপ লীলা! করিয়াছেন। ইন্দ্রদেব অমৃত বৃষ্টি 
দ্বারা রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবিত করিলেন। 

বিশ্বামিত্র রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশেষে 

দেবগণ হরিশ্চন্দ্রকে সপরিবারে স্বর্গ গমনের বর- 
প্রদান করিলেন। হরিশ্চন্ত্র তদুত্তরে ভক্ত- 

ত্যাগের দোষ দেখাইয়া বিনীতভাবে জানাইলেন 

যে, তাহার রাজ্যের ভক্ত প্রজাগণকে পরিত্যাগ 

করিয়া তিনি দীর্ঘকাল ন্বর্নভোগ করিতেও 

ইচ্ছক নহেন ৯ কিন্ত যদি তাহাদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া! একটা দিনও ম্বর্গভোগ করিতে 

পারেন, তাহাও তাহার পক্ষে শ্রের়। অগত্যা 

দেবগণ তাহাতেই অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। || 

রাজ। হরিশ্ন্ত্র ইন্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরিবার 
ও প্রন্ধাবর্গের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিতে 

লাগিলেন। 

প্রচলিত নবীন হরিশ্তন্্রকথার মূল উপা- 
ধ্যান হইল.এই। ইহা! একটা করুণসোদ্দীপক 
উপাখ্যান বটে, কিন্তু এই উপাখ্যানে এঁতি- 

হাসিক সত্যের একটা প্রাণ নাই। এই ক্রৃত্রিম, 



| উপাধ্যান যে কিরূপে পুরাণের অন্তভূর্্ত হুইল, 
তাহাই আশ্চর্য বোঁধ হয়। এই উপাখ্যানে 
প্রাচীন আখ্যানের ছুএকটা নাম ছাড়া অন্য 

[সং্প্রব যেন ইচ্ছা করিয়া পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 

] ইহ পড়িলেই বুঝ! যায় ষে, ইহার কবি একটা 

সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাখ্যান রচন! করিতৈ প্রয়াস 

পাইয়।ছেন-_তাই ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের অন্তরে 

বিগ্নরাজের প্রবেশ, বিশ্বামিত্র কর্তৃক বিনাদোষে 

হরিশ্চন্ত্রপত্বীর তাডুন!, শ্রই সকল আড়ম্বর 
স্থানলাভ করিয়াছে । ইহাতে শৈব্যাতাড়ন॥ 

হরিশ্চজ্্রতনয় রোহিতাশ্বকে বৃদ্ধব্রা্গণের পদাঁথাত। 

ক্ষুধিত রোহিতাশ্বের পিতামাতার নিকটে অন্ন- 

ভিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সন্নি- 

বিষ্ট করিয়া কবি করুণরসের প্রাছ্র্ভাব অনেকটা 

রাখিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কাঁব্যোল্লিথিত ব্াক্তি- 

গণের চরিত্র তেমন ভালরূপে প্রত্যেকের 
| উপযুক্তমত অঞ্ষিত করিতে পারেন নাই। কবি 

যদ্দি এঁতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত সত্য আখ্যানকেই 

কবিত্বের পরিচ্ছদ ভূষিত করিতে প্রয়াস পাই- 
তেন, তাহা! হইলে চরিত্র বিকশিত করিবার 

জন্য তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না_ 

সত্যেরুই বলে তাহ! সহজেই ক্ুসিদ্ধ হইত। 
এই কৃত্রিম হরিশ্চজ্রকথা মার্কগেয় পুরাণে 

স্ান পাওয়াতেই আমাদের বোধ হয় ষে এই 
পুরাণ অত্যন্ত আধুনিক-_মহাভারতের ্রত্যন্ত 

পরবর্তী কালে রচিত। এই পুরাণ যে মহ্- 

ভারতের অনেক পরে রচিত, এই একটা ছাড়া 
আরও কতকগুলি কারণে আমরা তাহা 'ন্ুমান 

করি। ইহার প্রথমেই ব্যাসরচিত মহাভারতের 

রাজা হরিশ্চন্দ্র | ৩৪৭ | 

পঞ্চপাগ্বের পত্বী হইতে পারিলেন তদ্ধিষয়ে 

প্রশ্ন করা হইয়াছে, ইত্যাদি। ইত্তিহান আলো- 
চনা করিলে অনুমান হয় যে. কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের 
পর ক্ষত্রিয়প্রতাথ হাদ হইয়া আসিয়াছিল 

এব সেই সময়ে ব্রাহ্মণের! প্রাধান্ত লাভ করিতে | 

প্রশ্নাস পাইয়াছিলেন ও তাহাতে সফলকাম 

'হইয়ছিলেন। বোধ "হয়, সময়ে এই ব্রাহ্গণ- 

প্রাধান্তের অতিমাত্র বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার প্রতি- 
ক্রিয়ার চেষ্টা হইতেছিল এবং খুব সম্ভবতঃ সেই 

প্রতিবিধান-চেষ্টারই  অভিব্যক্তিতে বুদ্ধদেবের 

অভ্যুদয় হুইয়াছিল। মার্কণেয় পুরাণে, এই 

বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় ও মহাভারত রচনা, এই 

ভয়ের মধ্যবর্তী কালেরই হস্ত দেখ! যায় | 
বুদ্ধদেব ও মহাভারতের অন্তর্বর্তী সময়কে 
পৌরাণিক সাহিত্যের কাল বলিয়া আমাদের 
অন্মান হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে মহাভারত 

হইতে পৃথক্ পৃথক আদর্শ লইয়া বিভিন্ন 

সম্প্রদায় গঠিত, হইয়াছিল এবং বিভিন্ন সাম্প্র- 
দায়িক পুরাণও লিখিত হইয়াছিল; এইরূপে 

পৌরাণিক সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিলে সর্ব 
শেষে বোধ হয়, বিরোধবিবাদ্দ-ভগ্রনব্রত লইয়া 
মার্কগেয় পুরাণকার তাহার পুরাণ রচন। করিয়া- 

ছিলেন। এই সময়ে, অনুমান হয় যে, সাহিত্য- 

ক্ষেত্রের নেতামাত্রেই এইরূপ পুরাণের ছাচে 

ঢালিয়৷ আপনাদের মত প্রচার করিতে অগ্রসর 

হুইয়াছিলেন ।* 

* মার্কণেয় পুরাণের বিভিন্ন অংশে ব্রহ্মার, বিষুর 

এবং'দেবীর অথব! শক্তির মাহাত্মা কীর্তিত. হইতে «দখ! 

যায় অর্থাৎ ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভা'ব দেখ। যায় না, 

কথা উক্ত হইয়াছে; দ্রৌপদী কি প্রকারে দেই কারণে পরলোকগত অধ্যাপক কৃষ্মোহন বন্দো- | 



৩৪৮ ৰ সদীরণ । 

 মার্কতেয পুরাণকার তীহার হরিশ্চন্্রকথায় 
যে করুণরসৌঁদ্দীপনার বহুল ঘত্ব করিয়াছেন, 
 তাহাও , আমাদের মতে এই পুরাণের আধু- 
নিকত্বের অগ্ঠতর পরিচায়ক ৭ আমর! দেখি 
(যে. দেশ যতই সভ্যতব্যতার দিকে অগ্রসর হয় 
ততই লোকে পরুষ বীরভাব, চঞ্চল অশান্ততাব 
(পরিত্যাগ করিয়া! হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসকলের ' 
অধিকতর, পক্ষপাতী হুইয়্া উঠে 11 ইংদীণ্ডের 
যে সময়ে মহাকবি সেক্ষপীয়র ' তাহার অশাস্তি- 

মাথা গানে সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়- 
ছিলেন, সে দময়ে টেনিসনের কোমলতাময় 

গাহগ্যন্ুখগীতি হান্তাম্পদ হইত। আবার 
এখন টেনিমনের কবিতা আমাদের কর্ণে নধা 

বর্ষণ করিতেছে, কিত্ত এ সময়ে অশান্তি ও 
চপলতার আদর্শধারী সেন্ুপীয়রের আবির্ভাব 

প্রত্যাশা করা ছুরাশা। . সেইরূপ যে সময়ে 
পাধ্যায় ইহাকে অগ্ঠতন্ন প্রাচীনতম পুরাণ বলিয়! নির্দেশ 

করিয়াছেন এবং মনিয্নর় উইলিয়ম্স্ও এই মতের পোষকতা 
করিয়াছেন (11018) আ15100 280. 75 494) । 

কিন্ত এই প্রকার সাম্প্রদ।য্মিক ভাব ন! থাকতেই আমা- 
দের অনুমান হয় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্যতর নবীনতম 

পুরাণ । যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভুযু্]নের পরে 

সাম্প্রদায়িক বিছেষ চলিয়া! গিয়াছিল, যখন অনেক জ্ঞানী 

ব্যক্তি ধীরতার সহিষ্ঠ বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিয়াছিলেন যে, 

কোন সম্প্রদ্দা়ই বিদ্বেষের অথবা! দ্বণার পাত্র হইতে 

পারে না, তখনই এরূপ সমন্বয়কারী অসাম্প্রদায়িক 

পুরাণের আবির্ভাব হওয়! সম্ভব-_বিভিন্ন সন্্রাদায় সংগঠিত 

হইবার কালে এবং সুতরাং বিদ্বেষভাবের অস্তিত্বকালে 

অথব| বিভিন্ন সম্প্রদায় সংগঠিত হইবার পুর্বে কিছুতেই 
তাহা সম্ভব নহে। 

1+ তাই বলিল! কেহ ধেন এরঁপ মনেনা করেন থে 

আমি মহীভারতীয় কালকে অসভ্যতার ফাল বলিতেছি | 

নানাবিধ রসের আধার মহাভারতের অশাস্তিময় 
গীত সকল ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই শময়ে | 
মার্কগেয়*্পুরাণের নায় ধীরগন্ভীর পুরাণ সকলের 

অভ্যুখান অসম্ভৰ | এবং যে সময়ে কবি হরিশ্চন্দ্র- 

কথার করুণগীতি গাহিয়া। লোকের মন আর্দ্র 

করিবার নত্র পাইয়াছেন, দে সময় মহাভারতের 
সমসাময়িক হওয়া অসস্তভব। যে মার্কগেয় 

গুরাণে এমন করুণরসাত্মক হরিশন্রকথা স্থান 

পাইয়াছে, তাহ! নিঃসন্দেহে অপেক্ষাকত অ- 

প্রাচীন আধুনিক। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রাচীনযুগ 
নুতনযুগের জগ্মদান করিয়া চলিয়া! যাইবার পর 
যখন পৃথিবী শান্ত হইল, যখন মকলেই আপন 

আপন রানার অধীনে থাকিয়! পুনরায় নির্বিন্ন 

গৃহৃকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল, যখন মহা- 

ভারতের মহাযুদ্ধ ও তৎপূর্ববর্তী ঘটনা সকল 
অতীতের স্ৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, 
যখন ব্রাহ্মণের বিশ্বামিত্রের কারণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রি- 

য়ের বিরোধ ভূলিয়! গিয়! তাঁহাকে “বিপ্রমুখ্য*- 

রূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন সেইরূপ সময়েই 

শান্তিপ্রিয় মার্ক€ওয় পুরাণের আবির্ভাব হইতে 
পারে। ইহার বহুকাল পরে এইরূপ অপর 

কোন সুশাস্ত সময়েই উত্তররামচরিত, অভিজ্ঞান- 
শকুস্তল প্রভৃতির জন্মলাভ হইয়াছিল । 

সম্ভবতঃ এইরূপ শ্াস্তিপূর্ণ কালে মার্কণেয়- 
পুরাণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই-__ইহার 
সময়ে যুদ্ধবিগ্রহার্দির কোনরূপ গোলযোগের 
সম্পর্কমাত্র ছিল না বলিয়াই, পৌরাণিক হরি- 
শ্চন্দ্র একেবারে তীরু ও কাপুরুষ অথচ বাগা- 

ডম্বরপ্রিয়রূপে অস্কিত হইয়াছেন । তাঁহার মুখে 
খুব লম্বাচৌড়া কথ! আছে, কিস্ব কাজের (বলায় 



রাজ। হরিশ্চন্দ্র । এ ৩৪৯ 
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তদন্ুরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না, তখন তিনি 

ভয়ে কম্পিতকলেবর। স্ত্রীলোকিগের আর্তনাদ 

শুনিয়া হরিশ্ত্র মহা আশ্কালন কুবি ধাবিত 
শুইটৈন যে, তাহার শাসনকঠলে যে ছুবুদ্ধি 

সত্রীলোক্দিগের উপর এনপ অত্যাচার করিতে 

সাহস করে, শ্রীপ্ই তাহাকে যমসদন দর্শন 
করিতে হইবে-- 

“ময়ি শাসতি ছুমেধাঃ কোহিয়ন্তায়বৃত্তিমান্ ॥ 
& মাৎ পুং ৭অ, ৫ 

কোহয়ৎ বঞ্াতি বন্তাস্তে পাবকং পাপক্কল্নরঃ | টানিয়। 
বলোষ্তেজগা দপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে ॥ 

প১২ 

সোহগ্য মংকামুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ। 
শরৈর্বিভিন্নসর্ববাঙ্গো দীর্ঘপিদ্রাং গ্রবেক্ষ্যতি ॥ 

এঁ, ১৩ 

কিন্ত যেই ক্রোধগ্রজলিত বিশ্বামিত্রকে 

দেখিতে পাইলেন, অমনি “অশ্বখপত্রের হ্যায়” 

কাপিতে লাগিলেন_-“ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং 

সহসাশ্বখপর্ণবৎ।৮ তাহার পরে তিনি সভয়ে 

বিপ্রশ্রেষ্টদিগকে দান করা কর্তব্য, আর্ত্দিগের 

রক্ষা করা কর্তব্য ইত্যাপিরূপ রাঁজধর্শের দুএকটা 

কথা বপিলেন। তাস্তর বিশ্বানিত্র উপযুক্ত 

দক্ষিণার. সহিত দান ভিক্ষা করিলে রাঙ্জা আপ- 

( নাকে “পুনজাত বলিয়। ধিবেচনা করিলেন ।” 

এবং তিনি যেন কাপুরুষোচিত ভয়ে. আপনার 

সর্ধন্), এমন কি ক্ত্রীপুত্র অবধি সকলই, বিশ্বা- 

মিত্রের চরণে সমর্পণ করিতে অবসর পাইতে- 

ছিলেন না। রাজা হুরিশ্চন্রের মুখে প্রভুর 

খামখেয়ালী মেজাজে ভীত মোদাহ্বেদিগের 
“যে আজ্ঞা” যেন সর্বদাই লাগিম্সা আছে। 
বিশ্বামিন্র বলিলেন একোষাগার ও ধনরত্ের 

ও শি শশী শি কা ৮ ৯০টি 
এরা আস! 

সহিত সমন্ত রাজা "আমারে প্রদান কর” 

হরিশ্চন্্র হষ্টমনে (1) “মে আক্তা” বলিলেন। 
“এনষ্রেনৈব মনদা'সোহ্বিকা রমুখো নুপঃ। 
তন্তর্ষেব্চনং শ্রত্বা তথেতাহ কূতাগ্জলিঃ ॥” 

আবার যখন প্রজাবর্থ তাহার পথ অবরোধ 

করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, তখন সেই 
'বিশ্বামিত্র আদিয়। ভৎসন। করিলেন, অমনি 

তিনি, কাপিতে কাপিতে “আজ্ঞে যাচ্চি* 

বলিয়! পত্ভী শৈব্যা ও পুত্র রোছিতকে দ্রুত 

লইয়। চলিলেন। পরক্ষণেই যখন 

বিশ্বামিত্র নিরাপরাধা শৈব্যাকে দওকাষ্ঠের 

দ্বারা আঘাত করিলেন, তখনও হরিশ্চন্ত্র “আজ্ঞে 

| ষাচ্চি*র অধিক কথা বলেন নাই এবং একথ' 

কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া! পাঠকবর্গের 

মনোযোগ আকর্ষণ ঝরিতে প্রয়াপী হয়াছেন।-_ 

“তাং তথ তাড়িতাংদৃষ্ট 1 হরিস্চন্দ্রো মহীপতিঃ। 

গচ্ছামীতা হ ছুঃখার্তো নাহ্যৎ কিঞ্চিদ্পাহরৎ ॥৮ 

কবি ভ।বিয়শছেন, বুঝি এইরূপ চিত্রে রাজার 
সমধিক বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাগার ইহা 

বুঝিবার ভুল। ইহাতে সমধিক কাতরত। প্রকাশ 

পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে রাঁজোচিত বীরত্ব, 

ক্ষত্রিয়োচিত তেজ এবং মন্ুয্যোচিত সাহসের 

সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। এমন কি, ইতিপূর্বে 

তিনি নিজে বে রাজ্ধর্ম্বের ব্যাথাকালে বলি- 

যাছেন “রক্ষ্যাভীতাঃ সদ! যুদ্ধং কর্তথ্যৎ পরি- 
পশ্থিতিঃ” স্বীয় ধন্মপত্ধী শৈব্যাকে তাড়না হইতে 
রক্ষা না করায় আমাদিগের মতে তিনি সেই 

রাজধন্ম হইতে ও বিছু)ত হুইয়াছেন--বিশেষতঃ 
তখনও শৈবা! তাহারই অধীনে ছিলেন, কাহারও 

নিকটে বিক্রীত হয়েন নাই । 
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কবি রাজা হরিশচন্ত্রকে সত্যপালনের জন্য 
সর্বত্যা্গী এইরূপ একটা আদর্শ চরিত্র দাড় 
করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্ত তাহার সে. চেষ্টা 
বিশেষ'সফল হয় নাই। প্রথমেই ,হরিশ্ন্ত্র একে- 
বারে সর্বস্ব দিতে স্বীকার করায় তাঁহার অত্য্ত 
অবিবেচন। প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরেও 
দেখি যেহরিশ্চন্ত্র গ্রতিপদে শাপভয়ে ভীত'হইয়াই' 
কাঁধ্য করিতেছেন, প্রকৃত সত্যের জন্য আস্মোৎ- 

সর্গের ভাবে তীহার অধিকাংশ কার্য্যই অনুষ্ঠিত 
হইতে দেখি না। স্ত্রীপুত্রবিক্রয়ে হরিশ্তন্দ্র অবস্থা . 

প্রথমে অত্যন্ত কাতরত প্রকীশ করিয়াছিলেন, 

]কিন্ত অবশেষে পত্রী শৈব্যা তাহাকে বারম্বার 

্রহ্গশাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য উত্তেজিত 

করায় তিনি যখন স্ত্রীপুত্রবিক্রয় করিয়। প্রতিশ্রুত 

দক্ষিণার অর্ধেক প্রাপ্ত ,হইলেন, তখন যেন 
তাহার কতকট! নিষ্কৃতির ভাব আসিয়াছিল-_ 

মনে করিয়াছিলেন ধে, বিশ্বামিত্রকে আপাতত 

এই অর্ধেক দক্ষিণ দিয়া আরও কিছু বেশী 
সময় ভিক্ষা করিয়া লইবেন। কিন্ত বিশ্বামিত্র 
সমস্ত দক্ষিণা একেবারে প্রার্থনা করাতে তিনি 

যখন আপনাকে বিক্রয়ার্থ বিপণিতে উপনীত 

করিলেন, তখনই তাহার অন্তরস্থিত শাপভয় 
প্রকাশ পাইয়া গেল। চগ্ডালবেশী ধর্ম তাঁহাকে 

ক্রয় করিতে আসিলেন; কিন্ত হরিশ্চন্দ্র যেই 

জানিতে পারিলেন যে তাহার ক্রেতা একজন 

চগ্ডাল) তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন যে শাপাগ্নি 

দ্বারা দগ্ধ হওয়া ভাল কিন্তু চণ্ডালের দাসত্ব 

স্বীকার শ্রেয়স্কর নহে। 

“নাহং চণ্ডালদাসত্ব মিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতৎ | 

বরং শাপাগ্সিন! দগ্ধ] ন চগ্ডালবশংপতঃ ॥” 

তু সম্ীরণ | 
পাস কপ রা এত পক রা ৯ মিস পা ৫৫০০৬, ০৯৫৪ রর এই এ সস আস ১০৮. - পা সত ০৯৮৯০ ০৯ ১  পরসএ 

পপ 
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সস 

এখানেই দেখা যাইতেছে যে হরিশ্চন্ত্ 

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য করিয়াছেন, 

তাহ! শাপাঞ্ধিতে দগ্ধ হইবার ভয়ে ভীত হইয়াই 
করিয়াছিম্িন ; “তবে চণ্ডালদাসত্ব নাকি অত্যন্ত 

গ্বণিত বোধ হইয়াছিল, তাই এরূপ আন্তরিক 

কথ] প্রকাশ হুইয়া পড়িয়াছে । হরিশ্নন্ত্ 

পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াছেন, এমন সময়ে বিশ্বা- 

মিত্র আসিয়। উপস্থিত। আবার তীহার 

শীপভয়ে হরিশ্ন্দত্রের সেই চণ্ডালদাসত্ব স্বীকার 

রূরিতে হইল। কেবল ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি 

বালকোচিত অভিমান প্রকাশ পাইল মাত্র । 
মার্কগ্ডেয় পুরাণের হ্রিশ্চন্ত্রকথায় একটাও 

চরিত্র সুন্বররূপে চিত্রিত হয় নাই। 
হরিশ্চন্দ্রের চিত্র যেমন একেবারে মাটা হইয়! 
গিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বামিত্র, শৈব্যা এবং 
হরিশ্চন্ত্রতনয় রোহিত, সকলেরই চিত্র অতি 
অমনোগ্রাহী রূপে অস্কিত হইয়াছে । শৈব্যাকে 

স্বিখ্যাত রাজর্ষি হরিশ্চজ্রের পত্বী রূপে অঙ্কিত 

করিতে গেলে তাহাতে একপ্রকার তেজোময় 

ধৈর্য্য আরোপ করা উচিত ছিল। এবিষয়ে 

আর বাহুল্য রূপে বলিতে ইচ্ছ! করি না__ধাহারা 
ভারবিকৃত কিরাতার্জুনীয় পড়িয়াছেন, তাহারাই 
বুঝিতে পারিবেন যে বীরপত্বীর চিত্র কিরূপ | 
হওয়া উচিত। উক্ত গ্রন্থে যখন যুধিঠিরের 

প্রর্তি'দ্রৌপদীর তীত্র তিরস্কারপূর্ণ অথচ গুর- 
গম্ভীর উক্তি সকল পাঠ করা যায়, তখন তাহার 

প্রত্যেক কথা যেন হৃদয়তন্ত্রীতে বঙ্কার দিতে 

থাকে । মা্কগ্ডেয় পুরাণের কবি তাহার হরিশ্ন্দ্র 

কথাকে করুণর্সাত্বক করিতে গিয়! ক্ষত্রিয়বীর 

হরিশ্ন্দ্রকে নিরীহ বাঙ্গালীর ন্যায় নিতান্ত দীন* 
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রাজ। হরিশ্ন্দ্র। / ৩৫১ | 

চরিত্র অশকিয়া ফেলিয়াছেন; হরিশ্ন্ত্রপত্বী 

শৈব্যাকে অন্তঃপুরবদ্ধা বঙ্গীয় কুলললনার ন্যায়, 

বীরবালক রোহিতকে একটি ভীরু, পদাধাত- 

সহিষু, সাত আট বৎসরের দ্ধলদেষ্ মাতার 

অঞ্চলধারী স্কুমার বঙ্গীয় শিশুর ন্যায় এবং 

বিদ্বান, ন্যায়পর তেজস্বী মুনি বিশ্বামিত্রকে 

কোপনস্বভাব, প্রতি নিঃশ্বাসে শাপভীতি- 

প্রদর্শক, অর্থগৃপ্ন, শান্তজ্ঞানহীন ও বাক্যসার 

বঙ্গদেশীয় অতৃপ্ত ধ্রাঙ্গধের ন্যায় অক্কিত 

করিয়াছেন। . *. 

যাই হৌক্, মার্কগেয়পুরাণোক্ত এই 
হরিশ্ন্্কথা করুণরসোদ্দীপক হওয়াতে 

ভব্যতাভিমানী আধুনিক কালের যে সকল 

লেখক এই বিষয়ে লিখিতে গিয়াছেন, তাহারা 
সকলেই এই পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রকথারই 

অন্থসরণ করিয়াছেন। কৰি 

আর্ধযক্ষেমীশ্বর সংস্কৃতভাষায় 

এই পৌরাণিক কথাকেই এক 
আধটুকু পরিবর্তন সহকারে নাটকের পরিচ্ছদ 
প্রদান পুর্বক চণ্ডকৌশিক গ্রন্থ রচন| করিয় ; ধিক, চণ্ডকৌশিকপ্রণেতা কতকগুলি অপ্র- 

সমুদয় ভারতবর্ষে ইহাঁর প্রচার হইবার বিশেষ চলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়া দৃশ্টকাব্যের সহজ 

স্থুবিধা করিয়া দিয়াছেন। * পণ্ডিতগণের মতে | ভাবকে একেবারে বধ করিতে প্রয়াস পাইয়া- 

ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে বেণীসংহারের সমান | ছেন বলিয়াই বোঁধ হয়। একটা কথায় তাহার 

আগন অধিকার করিতে পারে-_তাহাঁর 
_.____- লী প্রায়ে আর্ধ্যাবর্তে সেই পুস্তক কোন প্রকারে সংগ্রহ 

«* পগ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই, নাটক অনু করিতে না পারিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে একখানি 

৪০০ বংসর ও অনধিক সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হয়। | হস্তলিপি এবং একখানি প্রস্তরলিপি আনাইয়াছিলেন। 

এই পুস্তক খুব সম্ভবতঃ কোন দক্ষিণাত্যনিবাসী পণ্ডিত | হুতরাং দাক্ষিণাত্যেই ইহার বহুল প্রচার ছিল অন্থমিত 

রচন! করিয়া থকিবেন। শ্রীযুক্ত ই, বি, কাবেল মহোদয় | হইতে পারে। বিশেষতঃ হুত্রধারের উক্তি হইতে আমাদের 

(591, চি, 8, 0০৪11) যখন সংস্কত কাঁলেজের অধ্যক্ষ | আরও অনুমান হয় যে, ইহার কবি কর্ণাটবিজয়ী কার্ডি- 

ছিলেন, তখন তিনি এই পুস্তক মুদ্রিত করাইবাঁর অভি- | কের় শ্রীমহীপালদেবের অন্তর সভাঁপত্ডিত ছিলেন। 

কারণ, ইহাতে অলঙ্কার-_শাস্তান্থ্যায়ী ক্বোষের 
ভাগ অতি অল্পই আছে। হইতে পারে যে, 
আলঙ্কারিক' নিয়মান্থধায়ী ,ইহার বিচারকরিলে 
অগ্নিক দোষ প্রকাশ পাইবে না। এরূপ হওয়! 

কিছু বিচিত্র নহে। কারণ ইহাতে মার্কগডেয়পুরা- 
ণৌক্ত হরিশ্ন্ত্রকথাকে অত্যন্প পরিবর্তন 

সহকারে অন্থুমরণ করা হইয়াছে। এরূপ অবলম্বন 
পাইলে একটা গ্রন্থকে আলঙ্কারিক নিয়মানুযায়ী 

বিশুদ্ধ করা অধিক চিস্তারও কাধ্য নহে এবং 
দুঃসাধ্যও নহে। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে দেখা! যাইবে 
যে, ইহাতে নাটকের একটা প্রাণ রক্ষিত হয় 
নাই। কেমন করিয়াই বা হইবে__একট! গ্রন্থের 
বিষয়টা প্রাণের ভিতরে না মিলাইয়া লইয় 

অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিলে কখন কি 

সেই নূতন গ্রন্থে প্রাণ" দেওয়া যাইতে পারে? 
চগ্ডকৌশিকে এই অন্ধ'অনুসরণ এত অধিক করা 

হইয়াছে যে, পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্রকখার চরিত্রা 
স্কন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, ইহারও চতিত্রা- 
স্কন সম্বন্ধে তাহাই বল! যাইতে পারে। ততো- 

চণ্ডকৌশিকে 

হরিশ্ভ্্রকথ। । 

গড 

বু মাপ রর পপ 



সমীরণ | ৃ 

পাঞ্জিত্য প্রকাশ করিবার দোষ বড়ই পরিস্ষট | পরিবদ্ধিত করিয়াছেন; তাহ! দেবিবার বিষয় 

| হই পড়িয্লাছে। ভ্রিশ্ বিশ্বামিত্রের সহিত বটে। একটা প্রধান দৃষ্টান্ত দিই--. 
প্রথম মাক্ষাৎকাঁলেই, তাহাকে আড়ীবকষুদ্ধ- ক্তিবানের মতে রাজা হরিশ্চন্ত্র তাহার 
সগ্থলিত বাকো সম্বোধন করিষ্নাছেন, । বিসিষ্ঠ ও ; বিপদের উবসানে স্বীয় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার 

বিশ্বামি্র পরম্পরের অভিশাপে আড়ীবকরূপ : সমর্পণ করিয়া বৈকুষ্ঠারোহণের চেষ্টা করিলেন। 

] প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণোক্তি | আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়! আসিয়াছি যে মার্ক- 
আছে) কিস্তু আর্ধ্যক্ষেমীশ্বরের জানা! উচিত | গেয় পুরাণের মতে হরিশ্চন্দ্র একাকী স্বর্গে 

| ছিল এবং'অনেকেই বোধ হয় জানেন যে" তাহা- ূ যাইতে অস্বীকার করায় দেবগণের নিকটে স্বীয় 

দের সেঈ আড়ীবকরূপ প্রাপ্তির কারণ হইল । ভক্ত প্রজাগণের *সহিত ্বর্গগমনে অনুমতি 

হরিশ্তন্ত্ের মৃত্া। সুতরাং হরিশ্চন্ত্রের মুখে | পাইয়ছিলেন। কৃত্তিবাস আর একটু মাত্রা 
আড়ীবকের কথ! বসান নিশ্চই অনঙ্গত হই- ' চড়াইয়া বলিলেন যে হরিশ্চজ্ের সঙ্গে সঙ্গে-_- 

মাছে বলিতে হইবে | | পপুরীর সহিত চলে বৈকু্ঠ ভবনে । 
সংস্কৃত ভাষায় আধ্যক্ষেমীশ্বর ৃ  কুকুর বিড়াল আদি যে ছিল যেখানে ॥৮ 

এই হরিশ্চদকথাকে নাটকাঁ- | এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাঁপের মনে সন্দেহ 
র কারে 'পরিণত করাতে ৃ হইল যে, তিনি বৈকুষ্ঠে কুকুর বিড়ালদ্িগকে 
সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই দেমন এই কথার | সশরীরে প্রেরণ করিয়া ভাল করেন নাই 3 তাই 

কোমলতাময় করুণরস আস্বাদন করিয়। পরিতৃপ্ত | তাঁড়াতাড়ি তাহাদের স্বর্গগমন বন্ধ করিতে 

হইতেছেন, বঙ্গদেশে কবি কৃত্তিবাস এই করুণ- ; গিয়া একটা বৃথা আপত্তি দেখাইয়। একেবারে 

রসাত্মক হরিশ্শ্রকথাকে তাঁহার রামায়ণে (আদি) ; বাঁজা হরিশ্চজ্রেরই বৈকুগ্ঠগমন রুদ্ধ করিয় 

হরিশ্চন্দ্রোপাখান ) স্থানদান করাতে বঙ্গের দিলেন। তিনি বলেন যে, বিষু। হরিশ্চন্ের 

আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার করুণরম- আস্বাদন | এই উৎপাতজনক ব্যাপারে ভীত হইয়া নারদকে 

করিয়! ততোধিক পরিতৃপ্ত হইতেছে। আধ্য ; বিপদ জানাইয়া বলিলেন “ন্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্্ 

্েশীশ্বরের গ্যায় কৰি কৃত্তিবাসও মার্কণডয় | নৃপবর।” তখন নারদ যথাসত্বর ইরিশ্চন্রের 
পুরাণের হরিশ্চন্দ্রকথাকে অল্লাধিক পরিবঞ্তিত | নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে তিনি প্রায় স্বর্গে 
ও পরিবর্ধিত করিয়! বঙ্গভাষাঁয় অনুবাদ করিয়া- উঠিয়াছেন। নারদ তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
ছেন বলিলেও চলে ।- তবে, কৃত্তিবাস রোহি- | যে কোন্ পুহণ্যর ধলে তিনি স্বর্গে যাইতেছেন। 

তাশ্বকে কুহিদান এবং আরও কতকগুলি | তাহার এইরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্ত এই ছিল যে, হরি- 
নিতান্ত বাঙ্গালীর্তাব প্রবিষ্ট করাইয়৷ তীহার | শচন্ত্র যেমন আম্মপ্রশংস৷ করিবেন, অমনি তাহার 

] হরিশ্চন্্রকথাকে. একেবারে নিছোক বাঙ্গালী স্বর্গে প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হুইগ্না যাইবে এব 

| করিক তুলিয়াছেন। তিনি মূল কথাকে কিরূপে ; তাহা হইলেই বিষ তাহার বৈকুষ্ঠ-তবনে কুকুখ 
শি এল সেটে 

কৃত্তিবামোক্ত 

হরিশ্চন্রকথা। 



রাজা হরিশ্ন্ ৃ 
মোট 

হইবেন।' কার্য্যেও তাহাই “ঘাটিল,_ 

“মুনি বলে যাও রাজা কোন্ পুণ্য ফলে । 

* * জুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিন্। 

আপনার পুগা সব আপনি কহিতে লাগিল ॥ 

বাপী কৃপ তড়াগাি নানা স্থানে *কুরি | 
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি ॥ 

৬০ ্ সঃ 

পুণ্য কথ! যেই বাক্স কহিতে লাঁগিল। 
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥ 

গু নং রঃ না 

স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত না পাইল। 

হরিশ্চন্ত্র রাজ। মধ্য পথেতে রহিগ ॥ 

মধ্যপথে অবস্থিতিরূপ এই ঘটনাটা কৃত্তিবাস 

সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছাতে রাঁজা হরিশ্চন্ত্রের সহিত 

হযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আত্মপ্রশংসাতে 

যে স্বর্গ-হানি হয় তাহার দৃষ্রান্ত স্বরূপে মহা 

ভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক উপাখ্য।নের উল্লেখ 

আছে এবং পুর"ণে হরিশ্তন্্রপিতা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ 

ও মর্তের মধ্যপথে থাকিবার উল্লেখ দেখা যায়। 

কবি কৃত্তিবাদ কাহাকেও একটী কথ জিজ্ঞাসা 

ন! করিয়াই বেমালুম উদ্বোর বোঝ! বুদোর ঘাড়ে 

চাপাইর। দিরাছেন | 

চগডঁকোৌশিকোক্ত এবং কৃত্তিবাসের রামায়- 

ণোক্ত হরিশ্ন্দ্রকথা পড়িলেই বুঝ! মায় যে, 

আর্ধ্যক্ষেমীশ্বর এবং কৃত্তিবাস, উভয়েই এই 
পৌরাণিক হরিশ্ন্ত্রকথ। করুণসোদীপক 

বলিয়াই আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
ইহাকে অধিকতর করুণরসোদ্ীপক করিবার 

»| চেষ্টও পাইয়াছেন। করুঃণরস অধিকতর উদ্দী- 

এও সপ সস শর পার 

বিড়ালাধির সশরারে গ্রবেশতর হইতে নিশ্চিন্ত 

৩৫৩ | 
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পিত করিবার জন্ত উভ্তয় গ্রন্থেই হাহুতাশব্যঞ্জক 

কতকগুলি শব ও কৃরিম ক্রন্দঙনর সহীয়তা 

লওয়! হইয়াছে । ম/কণডয় পুরাণেও যে এপ 
কর! হুয় নাই তাহা নহৈ-__ প্রত্যুত যার্কতেয় 
পুরাণই ইহাদিগের সর্ধান্গীন আদর্শ-তবে 
তাহাতে ক্রন্দনের এতটা আধিক্য নাই। 
আমাদের মতে এইরপ ক্রন্দনভাবের বাহুল্যই 
ইহাদ্রিগের আধুনিকত্বের অন্যতর স্ুপরিচাঁয়ক। 

| মহাভারতেও নলদময়ন্তী প্রভৃতি অনেক 
করুণরসপৃর্ণ আখ্যান আছে, কিন্তু সেগুলিতে 

| ক্রননের অথবা! হাহতাশব্যগ্রক শবের এত 
বাহুল্য নাই। এইক্প ক্রন্দনোচ্ছণাসের আধিক্য 
অনেক হর্ধবলচিন্ত বালকের সহানুভূতি ও করু- 

ণার ভাব উদ্রেক করিবার সহায়তা করিতে | 

পারে, জ্ঞানোন্নত যুবকদিগের নহে। পুরাকালের 

বীরহৃদয় আর্য্যস্তানগণ নিতান্ত বালকস্বভাব 

ছিলেন না, তাই মহাত্বারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে 

ক্রন্দনের সেরূপ একটা মহারোল উঠিতে দেখা 
যার না। যখন সংস্কৃতভাষা আধ্যদিগের মধ্যে | 

কথোপকথনের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত এবং 

যখন আর্ধ্দিগের প্রাণমন বীরোচিততাবে 

পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন ক্রান্তদর্শী কবিগণও 

জাঁনিতেন যে তাহারা স্ত্রীজনসুলভ হাহুতাশ 

অতিমাত্র ব্যক্ত করিবার এবং বালকোচিত 

ক্রন্দনরোল উঠাইবার চেষ্টা করিলে পাঠক- 

দিগের সহানুভূতি লাভ করিবেন ন! এবং 

স্থতর1ং সে বিষয়ে চেষ্টাও করেন নাই। ক্রমে 

যখন আর্ধ্যসম্তানের! ছর্বলহৃদয় হইতে লাগি- 
লেন, যখন ততীন্বার ভব্যতার জ্রীতঙ্গাস হইতে 

লাগিলেন, তখন হাহতাশের অতিমাত্র বাবহার 
১১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১১১১ 

্পপিসসিস্পসপোসপা পিপাসা সিপপাসস্পিশিপপশা শা দিশা লাশটি 

(রাহানে চাাাররারারাাচররারারারররারাররারারা রাহা হাররারাজাতারারানারারাররারার 
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এবং প্র1তপদে ক্রন্দনরোল আনয়ন কর! সহানু- 

ভূতি আকর্ষণের প্রক্ষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত 
(হইতে লাগিল । মহাভারতের ধৃতরাস্্রবিলাপ 

অথবা গান্ধাক্ধী প্রভৃতি স্ত্রীজনের আর্তোক্তি 
পর্য্যস্ত পড়িয়া দেখ, দেখিবে যে, সেই বিলাপের 

মধ্যেও ফেমন এক বীরভাব, কেমন এক 

 মন্ুষ্যোচিত সংযতভাব পরিক্ষট হইয়া পড়ি- 
তেছে। অপরদিকে উত্তররামচরিতের রাম- 
বিলাপ, কুমারসন্তবের রতিবিলাপ গ্রভৃতি 
পড়িয়া দেখ, কি এক প্রকার অসংষতভাব 

আসিয়! যেন মনুষ্যত্বকে দলিত করিতে উদ্যত্ত 

রহিয়াছে । কালিদাস একজন প্রকৃত কৰি 

ছিলেন, তাই তিনি ইহার অসঙ্গতি বুঝিতে 

পাঁরিয়! তাহার অচিজ্ঞানশকুস্তলে করুণভাবের 

সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বও ফুটাইবার চেটা 

করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কৃতকার্ধ্যও হইয়া- 

সমীরণ। 
সর 

ক্ষার সহিত্ত পরিত্যাগ করিতে পারি কি না? 

আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের সহিত একমত 

হইয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, হিন্দুজাঁতি 
এই উপাখ্যান প্ররিত্যাগ করিতে পারেন না।' 
এই উপাখ্যানের সহিত সমস্ত ভারতের কি না 
জানি না, অন্তত এই বঙল্গদেশের হিন্দুসমাঁজের 
শুভাশ্তত এতদূর জড়িত হইয়া! আছে যে ইহাকে 
| পরিত্যাগ করা অসম্ভব। এই উপাখ্যান শত 
শত হিন্দু নরনারীকে শুভকর্মে, ধর্মের জন্য 
আত্মত্যাগে উৎসাহ ও বন প্রদান করিয়াছে 

এবং এই উপাখান সমগ্র হিন্দুজাঁতির সম্ুখে 
একটী মহাঁন্ আঁদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম 

হইয়াছে। এই পৌরাণিক উপাখ্যানের কৰি 
ইহার পাত্রগণের চরিত্রগুলি সম্যক বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখাইতে পারেন নাই সত্য) কিন্ত 
তিনি গ্রধান পাত্র রাঁজা হরিশ্ন্দত্রকে যে আঁদর্শ- 

ছেন। বর্তমানে হুরিশ্চন্ত্রকে লইয়া যে সকল | বেন্ত্রে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা- 
কাব্যনাটক রচিত হয়, তাহাদের প্রায় সকলে- 

' তেই মার্কণেয় পুবাণেরই সর্বতোভাঁবে অন্ু- 

সরণ করা৷ হয়, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে অধিক 

করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। 

এতক্ষণে আমরা দেখাইয়া 
পারাণি 
বি আদিলাম যে আধুনিক হরি- 

হরিশন্্রকথ।র 

শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? 
| পুরাণোক্ত উপাখ্যান; এবং ইহাঁও 

দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,কবি সেই পৌরাণিক 

উপাখ্যানের চরিত্রগুলি স্থন্দররূপে বিকশিত 

করিতে পারেন নাই। এই গুরুতর দোষ- 

সত্বেও এই উপাখ্যানের এত নুদূরব্যাপী প্রচলন : 

হইল কেন? আমরা এই উপাখ্যানকে উপে- 

তেই হিন্দুজাতি মুগ্ধ হইয়া ইহাকে এত আদরের 
পহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিরকাল করিতে 

থাকিবেন। * 

হিন্দুজাতি ধর্ম্ালোচনা ও ধর্ম্সাধনা লইয়াই 
চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন । তাই যখনই 
তীহারা এই উচ্চ আদর্শকেন্দ্রে স্থাপিত রাজা ॥ 

শ্ন্রকথার মূল আদর্শ মার্কগেয়- | হরিশ্ন্দ্রের কথা চক্ষের ঈম্মুখে দেখিতে পাইং- 
লেন, তখনই তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ 

করিলেন। সাগ্নরে এক গভীর জলরাশি সঞ্চিত 

আছে বলিয়াই যেমন আমরা! যেখানেই উপযুক্তরূপ 

খনন করি, সেইখানেই জল প্রাপ্ত হই-_সাঁগরের 

জল অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইয়া যেমন সমুদয় 
পৃথিবীকে সিক্ত রাথিয়াছে; সেইরূপ পিতৃ- ভু 
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পুরুষদিগের সঞ্চিত ধর্ম্নের বিমল বারি আমাদের 

আম্মার গভীর অন্তস্তলে অন্তঃগ্রবাহে প্রবাহিত 

হইয়া এই অশ্ান্তিময় কালের সাগরে আমা- 
দিগকে একেবারে ভামিয়। যাতে দিতেছে না, 
আমাদিগকে স্থিরপথে ধরিয়া রাখিতেছে। বর্তমান 

হিন্দুজীতি এখনও অন্কূল অবস্থা প্রাঞণ্ধ হইলে 

ধর্মের নামে উন্মত্ত হইতে পারেন, সর্বস্ব পণ 

করিতে পারেন। ধর্মের এই গুঢ়প্রবাহ আোত 

থাঁকাতেই আমরা ফেই উচ্চ আদর্শে স্থাপিত 

রাজা হরিশ্চন্ত্রের কথাকে আদরের সহিত গ্রহ 

করি। সেই উচ্চ আদর্শ কি-না, নিবৃত্তি , 

এই নিবৃত্তির আদর্শ থাকাঁতেই পৌরাণিক 

হরিশ্তন্ত্রকথা আমাদের এত প্রির়। আমরা 

দেখিতে চাই না যে,উপাখ্যানটা সত্য ব। মিথ্যা, 
প্রকৃত বা কর্পিত; আমরা দেখিতে চাই না যে 

কবি চিত্রগুলি প্রত চিত্রকরের তুলিকার 
স্বন্দররূপে অক্ষিত করিতে পারিয়াছেন কি না। 

সমস্ত উপাখানটার অন্তর্নিহিত নিবৃত্তিভাবের 
প্রবাহই আমাদিগকে সমধিক আকৃষ্ট.করে। 

হিন্দজীতি যখন সত্যতার অততযুচ্চ শিখরে 

আরোহণ করিয়াছিলেন, তখনই তাহারা বুঝিয়া- 
ছিলেন যে নিবৃত্তিই একমাত্র ধর্্মরক্ষা করিতে 

এবং সুতরাং জগতের হিতপসাধনে সমর্থ। তাই 

ধর্মশান্ত্র মন্ুসংহিতা নিবৃত্তিকেই মহা! পুণ্াজনক 
ঘোঁষণ! করিয়া সকলকে ধর্মের পথে, সংযমের 

পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিয়াছেন । প্রবৃত্তির 
ভীষণ আবর্ডের মধ্যে নিবৃত্বিই আমাদিগের 

একমাত্র আশ্রয়স্তস্ত, একমাত্র রক্ষাকবচ ) নিবৃ- 

তিই ধর্মের প্রাণ, ধর্মের কেন্ত্র। মন্থুসংহিতার 
আরও পূর্বে যাইয়া দ্েগ, -উপনিষদও জলদের 

এ 
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হ্যায় মৃদ্গন্তীর স্বরে বলিয়াছেন যে শ্রেয় 
অর্থাৎ নিবৃত্তির পথ . অবলগ্ধন করিলেই 

আমাদের মঙ্গল এবং (প্রনন অর্থাৎ ,নিবৃত্তির 
পথে চ্লিলে আগাদের মঙ্গল নাই--একমাত্র 
ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব উপভোগ করা যায়। 

আবার মন্ুসংহিতার বহু পরে ভগবদগীত। 
'খুলিয়৷ দেখ, কেমন স্ন্দর ভাষায় এই নিবৃত্তির 
শ্রেষ্ঠত৷ প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিবার যুত্ব ও চেষ্টা 

হইয়াছে । এক কথার বলিতে পারি যে, নিবৃত্তিই 
আমাদিগের ধর্মশান্ত্রের প্রাণ। এই নিবৃত্তি- 

ভাবই হিন্দুজাতির হৃদয়মনকে ধর্মাভিমুখী 
রাখিয়াছিল এবং আজ পধ্যন্ত রাখিয়াছে। 

কিন্তু আর বুঝি তাহা থাকে না বর্তমানে, 

আমর! নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য- 

দিগের অনুকরণে প্রবৃত্বির আজোতে গ ভাসা- 

ইয়া অধোগতির দ্বার উন্ুক্ত রাখিবার চেষ্টা 
করিতেছি । | .. 

বর্তমানে কালআ্োতের প্রতিকৃলে এইবপ 
র হস্তোতোলন করাতে অনেকেরই নিকট যে 

নিঃসন্দেহ উপহাসাম্পদ হইব, তাহা জানি। 

কিস্তসত্যের সম্মুখে উপহাসের ভয়ে ভীত হইলে 
মঙ্গল হইবে না, তাহাঁও নিশ্চিত। আমাদের 

ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, আমরা উদ্দাম 
প্রবৃত্তির শোতে গা ভাসাইয়া অবনতির পথ, 

ব্নাশের পথ প্রশস্ত করিতেছি, তথাপি আমর! 

চক্ষু মুদ্রিত করি! কিরূপে দিদ্রিত থাকিব? 

আমর! নিজে সেই বিনাশের পথে দণ্ডায়মান 

হইলেও, স্রোতের প্রতিকূলে এক পা উঠিতে না 

পারিলেও আমানের ক্ষীণক চীৎকাব করিবার 
উদ্দে্ঠ এই যে, আমর! ভবিষ্যৎ বংশপরম্পরাকে : 
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০22৮ 
রক্ষার একটা প্রধান উপায় বলিয়া যাইতে 

পারিব, যাহাতে তাহারা আমাদের পতনদৃষ্ঠে 
্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইবার পূর্বেই অস্ততঃ 

| ক্ষণকাঁলের অন্যও স্থিরভাধে, ধীরভাবে চিন্ত। 

করিবার অবসর প্রাপ্ত হর যে তাহাতে 

ঝাপাইয়া পড়িবে কি না। এই মহান্ উদ্দেস্ত্েই 

আমরা সত্যের বলে বলীয়ান্ হইম্াই বলিতেছি 
যে, আমর পাশ্চাত্যপিগের নিকটে গ্রবৃত্তির 

| অনুকুল ভাব সকল ধার করিয়া লইতেছি__ 
খাল কাটিয়! কুমীর আনিতেছি বলিলেও চলে। 

নিবৃত্তির ভাব বিশেষভাবে প্রাচ্য এবং 

গ্রবৃত্ির ভাব বিশেষভাবে প্রতীচ্য। প্রাচ্য- 

] জগতের সমুন্নত অধ্যাত্ববিজ্ঞান তাহার নিবৃত্তি- 
ভাবের অন্তিত্বের স্রপরিচয় দ্রিতেছে ; পাশ্চাত্য- 

দিগের সমুন্নত আইনবিজ্তান তাহার প্রবৃত্তি- 

ভাবের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা সকল 

কর্মে দেখি অথবা দেখিতে উপদেশ দিই যে 
ধর্ম কি বলিতেছেন; পাশ্চাতে)রা কথায় কথায় 

দেখিতে চাছেন যে আইন কি বলিতেছে। 

একদিকে আমাদের বেদবেদান্ত প্রভৃতি আত্মার 

| অনস্তকালের জন্ত শাস্তিবিধায়ক গ্রন্থ' সকল; 
| অপরদিকে রোমপ্রদত্ব পাশ্চাত্যজগতের রাঁশি 

রাশি আইন কামুনের গ্রন্ব--ইতিহাসের এই 
ছুইটা বিষয় আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে 
যে, নিবৃতি প্রাচ্যদিগের বিশেষ ভাব, প্রবৃত্তি 

] পাশ্চাত্যদিগের বিশেষ ভাব। 
এই নিবৃত্তিভাবের বিশেষ লক্ষণ আত্মসং- 

হরণ। আমাদের. সকল কর্মেরই ফলাফল 
|| ভগবানের প্রতি সমর্পন করিয়া, তিনি যেরূপ 

গুভবুদ্ধি আমাদের অন্তরে প্রেরণ করিবেন, 

ছেনে 

সমীরণ । 
শাটার পট 

তদনুষায়ী কন্ম করাই, এক কথায় আত্মমংহরণ 

করাই সমুন্নত ধর্মশান্ত্রমাত্রের এবং স্ুতরাৎ 

হিন্দুশাপ্ররেরও বিধি । এই ভাবটা সর্বদাই মনে | 
গ্রত রাঁখিবাধ জগ্য আমাদিগকে ত্রিসন্ধ্যায 

গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ইহাতে নিবৃত্তিভাবের 

কাথটুকু রহিয়াছে বলিয়াই ইহা সেই অতি 
প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে আজিপর্য্যস্ত সমান- 
ভাবে সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে । এই' 

ভাবেই বিভোর হইগ। কোন প্রাচান খষি বলিয়া- 

“লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শরীক বিষণো 

ভবদাজ্ঞয়ৈব। 

প্রাতঃ সম্ুখায় তব প্রিয়ার্থৎ সংসারযাত্রা 

মন্গবর্তয়িষো ॥ 

জানামি ধর্ম নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মমং 

নচ মে নিবৃত্তিত | | 

বয়! হৃষীকেশ হাদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি 

তথা করোমি ॥ বিষুপুরাঁণ । 

যে খষি এই ক ' বলিয়াছিলেন, তিনি 
৮ 

প্রকৃতই একটা গভীর নিবৃত্তির ভাব এবং 
ঈশ্বরের উপর একটী গভীর নির্ভরের ভাব হই- 

তেই ইহা বলিয়াছিলেন। কিস্তু আজকাল | 
আমরা এমনি প্রবৃত্তির বশীভূত হইতেছি যে. 
আমর এমন হ্থন্দর নিবৃত্তিমূলক শ্লোকটাকেও 
নিজের ইচ্ছামত প্রবৃত্তির অনুকূলে অর্থ করিয়] 

লইয়া অধঃপাতের পথ হইতে মানসিক বাধা-, 
সকলও অপসরণ করিতে উদ্যত হই। হিচ্দু- 

জাতির মধ্যে এই নিবৃত্তির ভাব প্রবল থাঁকা- 
তেই একসময়ে ভারতের কত উন্নতি হইয়াছিল 

এবং আমাদের বিশ্বাস যে ইহারই ফর্লে শত 



সপ আসিস 

রাজ। হরিশ্চন্দ্র | ) 
পপ াসস্কনরকে 

শত বৎসর দাঁসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, শত শত 

বদর কঠোর অতাচার সহ করিয়াও ভারত 

জগতের পৃষ্ঠে আপনর অস্তিত্ব দৃঢ়রূপে অফ্ষিত 
রাখিতে পারিয়াছে। এই নিবৃদ্তির ফলে যেবূপ 
শাস্তিভাব আসিয়াছিল, গ্রীক এঁতিহানিকগণ 
তাহার চিহ্নমাত্র দেখিয়া যাঁহা বর্ন করিয়াছেন, 

তাহাতে আমর! যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিবার 

অধিকারী এবং তাহাতে আমাদের হদয়ধন আবার 

সেই গভীর শান্তিভাব এক্েশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
দেখিবার জন্য ব্যাকুল হুইন্জা উঠে। শ্রী 
প্রতিহাসিকগণ বলেন যে, তাহারা দেখিয়।ছেন, 

যে লোকদ্দিগের গৃহদ্ধারে চাবি লাগাইবার 

প্রয়োজন ছিল না; লোকেরা গ্রাম সকলেই 
সত্যবাদী ছিল, স্ুতরাঁৎ মোকদ্দমাঁর বাঁভল্য ছিল 

না; তখন রাঁজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যান্ত ভ্রমণ করিয়া আমিলেও কোনরূপ 

উপদ্রব অত্যাচারের সম্ভাবন। ছিল না।*"-সমস্ত 

জাতির পক্ষে ইহাকি কম সম্মানের কথা ও 

কম শুভজনক ? এই নিবুত্তিকে আমাদের কেন্তর 

করাতে ই আমর! অহিংস! প্রভৃতি উচ্চতম ভাব- 

সমূহকে ধর্দ্ের প্রধান অঙ্গমধ্যে পরিগণিত 

করিতে সমর্থ হইতেছি। এইরূপে আমরা 

আত্মসংহরণকে মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত: 

পক্ষে সমগ্র জগতের মনোরাজ্যে আত্মকর্তৃত্ 

স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ৮ 

অপরদিকে, প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ আম্ম- 

কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা। পাশ্চাত্যের এই আত্ম- 
কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়া প্রকৃত পক্ষে 

পা এপ এ এ+ আর্ত 

.*  হন্টার প্রভৃতি মহোদয়গণের লিখিত ভারতবর্ষের 

| ইতিহা সঙ্দেখ। 

পা স সো শা শাপসিশোসপাপ শী শী্পাীীতী 
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আত্মসংহরণ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। 

এই আত্মসংহরণ অধ্যায্বরাঁজ্যের 'আত্মসংহরণ, 

যাহার বিষয় পূর্বে* বলিয়া আসির়াছি, তাহা | 
নহে-__ইহা! প্রকৃতই আত্মসংহরণ বা আত্মবিনাশ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পরেরও বিনাশ সাধন । 
পা্চাঁত্যগণ এই প্রবৃত্ভিআোতে ভাসমান হইয়াই 

'আপনাদের তৃপ্রিসাধনের জন্ত কত দেঁশপল্লী) 
নগরগ্রীম কামানের মুখে উড়হিয়া দিতেছে; 

আত্মতৃপ্বির জন্য সমস্ত পৃথিবীকে দোহন করি- 

যাও যেন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। রোঁমীয় 

সাঁআক্তা যখন উন্নতির শিখরে, তখন তাহা 
প্রবুন্তিরও শিখবে দণ্ডায়মান ছিল। বিলাসিতা 

সমস্ত সায়াজাকে অস্থুঃসারশুন্ত করিয়! ফেলিয়া 

ছিল, তাই অচিরেই তাহার অতি কঠোর পতন 

ঘটিল। বর্তমানেও “দেখি যে সমস্ত ইউরোপ 

যেমন উন্নতির শিখকে দাড়াইয়া আছে, মেইরূপ 
প্রবৃত্তিরও শিখরে দীড়াইয়া আছে। ইউরোপ 
যদি শীঘ্বই প্রনৃত্তির প্রতিকূলে না ফিরিয়! 
দাড়ায়, তবে তাহার পতন অবশ্যন্তাবী। ভাবিতে 

কিরূপ আতঙ্ক হয় যে, এই প্রবৃত্বির বশবর্তী 
হইয়। সমগ্র ইউরোপ একটা অতি ভয়ানক 
অগ্নিকুণ্ডরূপে সমরসঙ্জিত হইয়া আছে । এই 

প্রবৃত্তির অধীন হইবার.ফলে ইউরোপের গাহস্থ্য- 
জীবন বিনষ্ট হইবাঁর উপক্রম হুইয়াছে। একদিকে 
ন্রীলোকেরা গাত্রের চন্মভেদ প্রভৃতি মান। উপায়ে 

গাত্রের অভ্যন্তরে স্গন্ধি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়। 
আমোদ করিবেন, * অপরদিকে পুরুষেরা (আজ 

কাল শ্্রীলোকেরাঁও ) হোটেল প্রভৃতি স্থানে, 

উস 

*. ইহ| সংবাদপত্রে প্রকাশ। 

ডি 
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গাঁচজন ইয়ারের সহিত বাঁস! বাঁধিয়া! থাকিবেন 

অনেকেই সহজে গার্থস্থাজীবনের নিবৃত্তিমূলক 
বন্ধনের. ভিতরে আসিতে" চাহে না। বহুদিন 
ধরিঘ্না এই ভাবে ইউরোপ" চলিতে থাঁকিলে 
তাহার বিনাশ ষে অবশ্ঠন্তাবী, তাহা! বলিবার 

জন্য ভবিষ্যৎ-গণনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় 
না বলিয়াই বোধ হয়। 

পাশ্চাত্যদিগের ধর্শগ্রন্থ, তাহার্দের লমাঁজ- 

নিয়ম গ্রভৃতি সমবেত হইয়া তাহাদিগকে প্রবৃ- 
সত্বির অভিমুখে চালিত করিতেছে। সমগ্র 

বাইবেলটা পড়িলে তাহাতে প্রবৃত্তিরই অনুকূল 
কথা, দ্বেষহিংসাঁর কথাই অধিক দেখা যাঁয়। 
বাইবেলের আঁদিতে আদম ও ঈবের নিষিদ্ধ. 

ফল সেবন এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের ক্রোধাৎপত্তি 
ও স্বর্গ হইতে আদম ও ঈবের তাড়িত হওন। 
এইব্ধপে বাইবেলের আদিতে প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য 
দেখা যায়। বাইবেলের অস্তে অভিশাপ--যে 

| কেহ বাইবেলের একটি অঙ্গর বৃদ্ধি বা হ্বাঁস 
করিবেন, তাহার সর্বনাশ) ইহাও গ্রবৃত্তিমূলক। 

ইহার প্রতিকূলে আমাদের কেমন উদার ও 
সর্বভৌমিক মত যে, যে যে পথ দিয়াই চলুক না 

] কেন, অবশেষে ভগবানের ক্রোড়ে সকলেই 
আশ্রয় পাইবে-__“নৃণামেকোগম্যন্থমসি পয়পা- 
মর্ণবইব।* এন্সপ উদার মতের উৎপত্তির হেতু 
একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার নিবৃত্িমূলক অভাব। 

বাইবেলে যে নিবৃত্তির আশ্রয়ন্তস্ত নাই তাহা 
নহে, তাহা না থাকিলে কোন ধর্মই ফাড়াইতে 
পারে না। বাইবেলে যেনিবৃত্তিকথা! আছে, এখন 
পাঁশ্চাত্যদিগকে প্রবৃত্তির পথ হইতে ফিরাইবার 
পক্ষে তাহা যথেষ্ট কিন্তু তাহাতে নিবৃত্বি অপেক্ষ! 

'| যায়। 

টা ৰ 
রাত আও পে সত এপেবনে 

রা প্রবল থাকাতে ততট। সহজে 

ফিরাইতে পারিতেছে ন1। 

আবার পাশ্চাত্যদিগের সমাঁজনিয়মও 

প্রবৃত্বির বড়ই« অন্কুল। তাহাদের নৃত্যঃ 
তাহাদের বিবাহপদ্ধতি, তাহাদের পূর্ববানুরাগ- 

প্রথা, এফকলই প্রবৃত্তির অনুকূল পথেই লইয় 
এখন তাহাদের প্রবৃত্তিআ্োত এত 

ভীষণবেগ ধারণ করিয়াছে যে তাহা! আর সহজে 

বন্ধনের ভিতর থাকিতে চাহিতেছে না। 

কাহ্ধদের ভব্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃতি-আতও 

দিনদিন ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে । 

দিন দিন বিলাসিতা) আত্মহত্য! প্রভৃতি গুরু- 

তর পাপ সকল তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ 

করিয়া সর্বনাশসীধনের চেষ্টায় নিরন্তর ফিরি- 

তেছে। হায়! পাশ্চাত্য দেশে এমন প্রশ্নও 

উঠিয়াছে যে, আত্মহত্যা সভ্যভব্যতার একটা 
লক্ষণ? কি না! ইউরোপের মধ্যে দেখা যায় যে, 
যে দেশ যত সভ্যভব্য, সেই দেশ আত্মহত্যা 

বিষয়ে তত অগ্রসর । পটুগিল, আয়র্লও, স্পেন; 
হ্গেরী' ইতালী, ইংলগ, ফান, সর্ঘশেষে জর্মনি 
আ'ত্মহ্ত্যাধিয়ে যথাক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর 

হ্থান গ্রহণ করিতেছে! মদ্যপান, কামবৃত্তি 

ঈর্ষা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমূহ ইহার উৎপত্তির 
মূল বলিয়৷ নির্দিষ্ট হইয়াছে। * ইহার সহিত 
হিন্দুদিগের এই বিষয়ে শিক্ষা তুলন! করিলে 

মন্দ হয় না হিন্দুদিগের এই শিক্ষা আছে 
যে আত্মহত্য। করিলে ধর্মহানি হয়, পাপ হয়__ 

সকল পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, কিন্তু 

আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত নাই। এইরূপ কঠোর 
৩০ বা পপ এ হা ও 
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ধর্মশাসন থাকাতে হিন্দুজাতি আত্মহত্য। রর 

অত্যন্ত পরাতুখ। তবে সম্প্রতি ইউরোপীক়্ 
সভ্যভব্যতার তরঙ্গ আসিয়! যতই আ'মার্দিগকে 

স্পর্শ করিতেছে, যতই প্রবৃত্তি বৃথা উদ্দীপক 

নবেল নাটক দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, ততই 
আত্মহত্য। প্রভৃতি গুরুতর পাপ সকজও আমা- 
দ্রিগকে আক্রমণ করিতেছে । 

ইউরোপে কোন কোন দেশের কর্তৃপক্ষগণ 
এইরূপ বিপদ্সস্কুল প্রবৃত্তিআোতকে কি যুক্তি- 
বলে প্রশস্ত করিয়া দেন, তাহা আমরা খুঁবিমা 
উঠিতে পারি না। দৃষ্টান্তত্বরূপে ফ্রান্সের বিষয় 
উল্লেখ করিতে পারি। ফ্রান্সের রাঁজধানীর 

লোকের! নাকি ভব্যতম এবং প্রবৃত্তির স্রোতে 

দিবানিশি নিমগ্প্রায় থাকে, তাই বুঝি পারিসের 
কর্তৃপক্ষগণ ইহাতেও সন্তষ্ট না হইয়া যেটুকু 
ধর্মের বন্ধন ছিল, তাহাঁও ঘুচাইয়া দিলেন-_ 
আদেশ করিলেন যে সরকারী বিদ্যালয়ে এমন 

একখানি পুস্তক পাঠ্য বলিয়া! নির্দিষ্ট হইবে না, 

যাহীতে ঈশ্বরের কোন প্রকার নাম আছে। 

ইহার ফলে যে যৌবনোন্মত্ত বালকদিগের 

দুর্ণীতিপরা়ণতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা বলাই 
বাঁহুল্য। দুর্ণীতিপরার়ণতা বর্ধিত হইলে 
দেশের পতনও অনিবার্য । এই দুর্ণাতি-বৃদ্ধির 
প্রত্যক্ষ ফলম্বরূপে পারিসের লোকসংখ্য। 

কমিয়! যাইতেছে । এবং যখন রাজধানী সমস্ত 
দেশের আদর্শ স্বরূপ, তখন ইন্থাও -অনায়াসে 
বুঝ! যাইতে পারে যে সমস্ত ফ্রান্সদেশে হুর্ণীতি 
বুদ্ধি পাইতেছে এবং তজ্জন্ত তাহার লোক 
সহখ্যাঁও কমিয়া যাইতেছে । এই কথা! আমরা 

৩৫০ 

পত্রিকার এক স্ুবিখ্যাত লেখক ইহা লিখিয়া- 

ছেন। * 
এইরূপে প্রবৃত্তির অনুকুলে চলিব্টর ফলে 

পাশ্চাত্যথণ্ডে এজ বিচারালয়, এত সভাসমিতি, 
এত আইনকান্্ন ও এত সৈশ্সামস্তপ্রহরী 

বিদ্যমান থাকিলেও তাহা যেন অশান্তির একটা 
'ভীষণ আগার হইয়া" উঠিয়াছে; তথায় কেহ 

যেন সাপ ছাড়িতে অবকাশ পায় না। বিজ্ঞা- 

পনের ছড়াছড়ি, সংবাদপত্রের হুড়াহুড়ি প্রভৃতি 
এই অশান্তির যৎসামান্ত বহ্বিকাশ মাত্র। 

এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
অত্যাচার ও অনাচারে জর্জরিত হইয়৷ ইহার 
কঠোর ফল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমগ্র 
পাশ্চাত্যথণ্ড হইতে এক অতি কাতর দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস উঠিয়াছে। *ইহার তুলনায় আমর! দেখি 
যে, আধ্য খাষি. মুমিগণ আমাদিগের প্রত্যেক 

কর্ম ধর্মসংযুক্ত করিয়! দিয়া কি ুক্ষাদর্শিতা ও 

দূরদর্শিতারই 'কার্ধ্য করিয়াছেন। তাহাদের 
স্থন্দর বিধি ব্যবস্থার ফলে আজও আমরা গর্ষের 

সহিত ও গৌরবের সহিত মস্তক উত্তোলন 

করিয়া দীড়াইতে পারিতেছি; এবং তীব্র 
অসোয়াস্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া! গভীর 
শাস্তি-ভোগে সক্ষম হইতেছি'। 

এতদূর পর্য্যস্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে এমন 
যেন কেহ মনে না করেন যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 

উদ্দাম প্রবৃত্তির অতিরিক্ত নিধৃত্তির কোন 

প্রকার ভাবই পাওয়া যায় না, অথবা প্রাচ্য ভারত- 
বর্ষ একেবারে নিবৃত্তিপরায়ণ হুইয়া আপনার 
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| ৩৬০ ৮ সমীরণ। 

পরম কর্তব্য সাধন করিতেছে। ঈশ্বরের 
| মঙ্গলভাব হইতে কেহই সম্পূর্ণ বিচ্যুত থাকিতে 

পারে না, একথা যদি মত্য হয় তবে আমর! 
] নিশ্চয়ই জানিতেছি যে পাশ্চাত্য দেশসমূছেও 

নিবৃত্তিভাব কাব্য করিবেই। আর বাস্ত- 

বিকও যে পাশ্চাত্য জনগণের হৃদয়ে নিবৃন্তি- 

ভাৰ প্রবৃত্তিভাবের উপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা" 

লাভ করিতেছে, চিকাগো নগরের, মহ] 

| ধর্মমণ্লের প্রতিষ্ঠাই তাহাঁর সুপরিচায়ক। 
যাই হউক, পাশ্চাত্যের তো ধীরে ধীরে স্থুপথে 

অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় 

যে» আমরা পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা অবিকতর 

পাপী। ঈশ্বরের এমন প্রকৃষ্ট দান নিবৃত্তিভাব 

আমরা হাতের মধ্যে পাইয়াও যে তাহাকে 

অবহেল! করিয়া উদ্দাম, প্রবৃত্তির শরণাপন্ন 

হইতে ছুটিয়াছি, আমাদের গ্তায় দৌবী ব্যক্তি 
কোথায় ? আঁঞজকার্প নিবৃত্তির নামোচ্চারণ 

করিলেই অনেক স্ুপণ্ডিত ন্নদেশীয় ব্যক্তি 

সন্দেহে করেন যে, আমরা নিবৃত্তির 

নামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকলকে নিপ্রিত 

থাকিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উপদেশ দিই। 
| এরূপ নিষর্মা হইয়া থাক অগন্তব এবং সমূহ 

| অমঙ্গলের কারণ বলিয়া! তাহার] বিপরীত দিকে 

| প্রবৃত্তির বড়ই পক্ষপাতী হইগা উঠেন। তীহা- 

দের ইহ। ভুল। আমর! নিবৃর্তির নামে লোক 

সকলকে নিন্ম হইয়া বসিয়া থাকিতে উপদেশ 

দিই না-বরঞ্ধ তাহার বিরুদ্ধেই উপদেশ 
ৃ দিতে চাহি। এইরূপ নিষর্শা হইয়! থাকাই 

তো! এক দুপ্রবৃত্তি এবং যখার্থই রাশি রাশি 

ছুপ্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ.। আমর! এই কথ 

নলি যে, আমাদিগকে গ্রবৃত্তিভ্রোতে তো যাই- 
তেই হইবে-_কাহারও সাধ্য নাই যে আমা- 
দিগকে প্রবৃত্তির একেবারে অতীত করিয়া 

দিতে পারে। * তবে প্রবৃস্তিজোতে ভাসমান 

হুইয়! সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিলে যে কোন্ 

আবর্তের মধ্যে যাইয়া একেবারে নিমগ্ন হইব, 

কোন্ অঞ্জকারময় পৃতিগঞ্ধময় স্থানে নিক্ষিপ্ত 

হইব, তাহার ঠিকানা থাকিবে ন1। সেই কারণে 
যাহাতে প্রবৃতিআ্োচত পড়িয়া! কুলকিনারা ন। 

প্রাইম! একেবারে ভাসিয় না যাই, অসহায় 

হইয়া না পড়ি, তজ্জন্তই আমাদের নিবৃত্তিকে 
অথবা সংযমকে সর্বকর্মেই সর্বতোভাবে সহায় 

গ্রহণ করা উচিত। আমরা যখন বলি যে, 

নিবৃত্তিকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার অর্থ 

এই যে, আগাঁদের প্রবৃপ্ভিমমৃহকে নিবৃত্তির 
আশ্রিত করিতে হুইবে, অর্থাৎ সংযমসহায় 
করিয়া মমুদয় কর্তব্যকন্ম সম্পাদন করিতে 

হইবে) এবং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, 

ইহাই সমগ্র হিন্দুশান্ত্রের মার উপদেশ। যেমন 
ইউরোপে এক ইময়ে ধর্ম ও বিজ্ঞান, উভয়ের 

মধ্যে ঘোরতর বিবাঁদ চলিতেছিল ; কিন্তু এখন 

যেমন উভয়ের মধ্যে দিন দিন সন্ভাব বদ্ধিত 

হইতেছে এবং এখন যেমন উভয়ে মিলিত 

হুইয়। সেই বিশ্বপতি ত্রিভুবনপালকের মহিম! 
কীর্তন করিতেছে, সেইরূপ যে দিন প্রবৃত্তি ও 

নিবৃত্তি উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরে হাত 
ধরাধরি করিয়া! সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শাস্তি 

ও আনন্দের মলয়বাযু আনয়ন করিবে, ধর্মকে 

স্থপ্রতিষিত করিবে, সেই দিন পাশ্চাত্য দেশের 

জয়; সেই দ্রিন ভারতের জয়, মানবজাতির , 



জ্যোতিঃ শাস্স। 2 ৩৬৯ ও 

ঠ 
উনি রিততিতিতি টড ও 

জয়, নীতির জয়, ধর্মের জয় এবং সর্বোপরি | সুদীর্ঘ বর্গভোগেরও ইচ্ছা! করি না, কিন্ত 
ধর্মপ্রবর্তক, সত্যের মূলাধার ভগবানের জয়। | তাহাদিগের সঙ্গে যদি একটা দিনও আমার 

এখন, এই, নিবৃত্তি ভাব আমরা পৌরাণিক : স্বর্গভোর্গ হয় তাহাও শ্রেয়”-সে ভাব কি 

ছরিশ্জ্রকথার মধ্যে দেখিতে পাই। কবির । মহান্ [এমন ভাক জানি না অন্ত কোন্ ভাষার 
বিশেষ রচনানৈপুণ্য না থাকাতে অধিকাংশ | কোন্ গ্রস্থে আছে। অন্ততঃ কবির এই শেষ 

স্থানে এই নিবৃত্তিভাব পরিষ্ষট হয় নাই কিন্ত উক্তির জন্যও তাঁহাকে শতবার নমস্কার করি। 

সমস্ত কথাটা একটু মনোযোগের সহিত পড়ি- ;* উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন 
লেই বুঝা যাঁয় যে কবি হরিশ্চন্দ্রকে এই নিবৃত্তি- | ইতিহাসের সম্মান রক্ষার জন্য, সত্যের মর্যাদা 
ভাঁবের আদর্শকেন্দ্রে স্থাপিত করিতে চেষ্টা | রক্ষার জন্য আমর! বৈদিক হুরিশ্চন্্রকথা! অথবা 

করিয়াছেন বটে, তবে ততটা সফল হন নাই ॥ | শৌনঃশেপ আখ্যান পরিত্যাগ করিতে পারি 

ফিত্ত কবি যতটুকু করিয়াছেন, সেইটুকুরও, | না, সেইরূপ আমাদের সম্মথে নিবৃত্তির উচ্চ 

জন্ত পৌরাণিক হরিশ্ন্রকথা আমাদের অত্যন্ত ; আদর্শ স্থাপনের জন্য আমরা পৌরাণিক 

প্রিয়। হরিশ্চন্দ্র যখন চণ্ডাঁলের দাঁসত্বে নিযুক্ত |] হরিশ্চন্দ্রকথাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি 

হইয়! কর্তব্যবোঁধে মৃতকম্বল সংগ্রহ করিতে- | নাঁউভয়ই আমাদের অতি প্রিয় বস্ত, উভয়ই 

ছেন_-মে ভাব কি মহান্! এবং সর্বশেষে | সমস্ত ভারতের গৌরবের সামগ্রী। 

যখন হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে স্বর্গগমনের অধিকার | শু খতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষাামি তন্মাম- 

প্রাপ্ত হইয়াও বপিতেছেন “আমার ভক্ত গ্রজা- | বু তথক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু 

গণ কাদিতেছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি | বশারং। * 

জ্যোতিঃ শাস্ত্র । 
.. লগ্ন পরীক্ষা 

উদয়াবধি কিন্বা অভ্তাঁবধি যত দণ্ড সময়ে | যে স্থানে থাকিবে, তথায় অথব| তাঁহার নবম 

জন্ম হইবে, তাহার অর্ধেক ও রবিভুক্তি সেই | কিন্বা পঞ্চম স্থানে অথবা তাহার সগ্ডমের ত্রিকোণ 

জাতদণ্ডে যোগ করিলে লগ্ন হইবে। থরে লগ্ন হইবে। * 

২য় প্রমাণ_ চন্দ্র কিহ্বা রাশির অধিপতি গ্রহ । ৩য় প্রমাণ_ চন্দ্র যে ঘরে থাকেন, তাহার 



৩৬২ 

ত্রিকোণ স্থানে লগ্ন হয়। আরও যে স্থানে 

চন্ত্র তথায় লগ্ন অথবা ত্রিকোণ ম্থানেও ক্ষেত্রা- 

ধিপের বিষম ঘরে লগ্ন হইবে । 

রাশিদিগের অঙ্গাদি"সংজ্ঞা | * 

অগ্রিরাশি--লিঙ্গ । বায়ুরাশি-_ লিঙ্গ 

মেষ -- পুং | মিথুন-- গং 

সিংহ _- পুং । তুলা_ পুং' 
|ধহ পুধ 1 কুক * গুহ 

( ইহার! পশ্চিম দিক স্বামী) 
( এই তিনরাশি পুর্বদিকশ্বামী )। 
জলরাশি-- লিঙ্গ। পৃথথীরাঁশি 

কর্কট-- সত্রী। বুষ__ ত্র 

বৃশ্চিক-_ সতরী। কন্তা_ নী 
মীণ__ সত্র। মকর-_ রী 
(ইহার উত্তরদিক স্বামী)। (ইহারা দক্ষিণপিকস্ামী 

পৃথথীরাশির সহিত জর রাশির এবং অগ্নি 
রাশির সহিত বায়ু রাশির মিত্রতা। পৃ্থীর সহিত 
বায়ুর এবং অগ্নির নহিত জলের"শত্রতা | পৃ্থীর 

মহিত অগ্নির ও জলের সহিত বায়ুর উদ্াপীনত!। 

রাশিদিগের চরাদি সংজ্ঞা | 
চর | স্থির । দ্যাত্মক। 

মেষ । বৃষ | মিথুন । 

কর্কট। সিংহ। কন্যা । 

তুলা । বৃশ্চিক । ধ্নু। 

মকর। কুম্ত। মীণ। 

মেষাদদির বিশেষ নাম। 

মেষের অন্যনাম_ ক্রিয়। বুষের-_-তাবুরি। 

মিথুনের-_জিতুম। কর্কটের-_কুলীর। 
সিংহের লেয়। ধন্যার-_পাঁথেব। 
তুলার-_ যুক। বুশ্চিকেয়- কৌপুথ্যা 

€ 

ক সমীরণ। 

ধন্গর-_তৈক্ষিক। মকরের- আকোকেরো 

কুম্তের- হৃদরোগ । মীণের-_অগ্যভা । 

"রাশির ক্রুর ও সৌম্য সংজ্ঞা । 

ক্রর-মেষ, মিথুন, পিং, তুলা, ধন্নু ও কুস্ত। ' 

সৌম্য- বৃষ, কর্কট, কন্তা) বৃশ্চিক, মকর ও মীন 

'বীশিদিগের দ্বিপদাদি সংজ্ঞা। 

মিথুন, কন্যা, তুলা, কুস্ত ও ধন্থর ১ম অর্ধতাঁগ 
দ্বিপদ। ধনুর শেষার্ধতাগ এবং মকরের পুর্ববার্ঘ- 

তাগ ও বৃষ, মেষ, সিংহ চতুষ্পদ । 

কীট ও সরীস্থপ সংজ্ঞা 
লিঙ্গ ।. মকরের শেষাদ্দভাগ ও কর্কট ্ ও বৃশ্চিক 

ইহারা কীট সংজ্ঞা কিন্তু বৃশ্চিক সরীস্থপ। 
রাশিদিগের বশ্বাবশ্ব কথন । 

মিথুন, কন্তা, তুলা, কুস্ত এবং ধনুর পূর্ব- 
ভাগ বশ্ব সংজ্ঞা মকর ও ধনুর শষার্দ) বৃষ ও 

মেষ অবশ্ব সংজ্ঞ|। 

রাশিদিগের গ্রাম্যাদি সংজ্ঞা। 

গ্রাম্য_ মিথুন, কন্তা তুলা, ধন, বৃশ্চিক এবং 

রাত্রিতে বৃষ ও €মষ ! 

অরণ্য-_মকয়ের পুর্বাদ্ধিতাগ, পিংহ এবং 

দিবাঁভে মেষ ও বুষ। 

জলজ- কর্কট, মীন ও মকরের শেযার্ধতাগ 

। কোনমতে কুম্ত রাশি । 

* রাশিদিগের হুস্বা্দি সংজ্ঞা । 

ইন্থ।  দীর্ঘ। সম। 
মেষ। সিংহ। মিথুন। 

বৃষ। কন্া। কর্কট। 

কুস্ত। তুলা ধনু । 

মীন। বিছা। মকর।, ৯ 



মীন, এবং ইহারা নিশিবলা। 
শীর্ষোদয় সংস্তা__মিথুন, সিংহ কন্তা, তুলা, 

| বি, কু্ত ও মীন এবং ইহারা দিবা-বলা। 

রাশি দিগের বর্ণ। 

মেষ অরুণ বর্ণ। বৃষ শুরুবর্ণ। মিথুন হরিঘর্ণ। 
কর্কট পাঁটলবর্ণ। সিংহ পাঁও,বর্ণ। কন্ঠা বিচিত্র 
বর্ণ। তুলা কৃষ্ণবর্ণ। বৃশ্চিক পিষঙ্গবর্ণ। ধন্গু 

পিঙ্গলবর্ণ। মকর কুর্ব্বর বর্ণ। কুস্ত বন্রবর্ণ এবং 
মীন মলিন বর্ণ। নস 

জলচর সংস্তঞা-কর্কট ও মীন। 

স্থলচর সংজ্ঞা মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ কন্তা; 

তুলা ও ধনু। 

উভচর সংজ্ঞা-মকর ও কুপ্ত। 

রবিশুদ্ধি কথন। 

 -০৮.০০০৮ পি, এপ এ 

পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞা__মেষ, বৃষ, কর্কট, ধন, মকর 

জ্যোতিঃ শাস্ত্র । দি ৩৬৩ 

তারাশুদ্ধি। 

জন্ম, সম্পৎ। বিপদ; ক্ষেম,'গ্রত্যরি; সাধকোবধঃ। 

মিত্র“পরমমিত্রঞ্চনবতার। গ্রতীত্তিতা ॥ 

সর্বামঙ্গল কার্টর্যানি প্রিঙ্জন্ম স্ুকারয়েৎ। 
বিবাদ শ্রাদ্ধ তৈষজ্য যাত্রা ক্ষৌরাণি বর্জয়েৎ। 

, জন্ম অবধি নয়টা তারা যথা জন্ম, সম্পৎ 

“বিপদ ক্ষেম গ্রত্যরি, "সাধক, বধ, মিত্র ও পরম 

মিত্র ইহাদের মধ্যে জন্ম, বিপদ, প্রত্যরি, বধ, 
এই চাঁরি তার! মনদ। ইহাঁভিন্ন সমস্ত তারা 
শুভ। শুভ তারাতে সকল শুভ কার্য্য হুইয়। 
থাকে । বিবাদ, শ্রাদ্ধ, ভৈষজ্য, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ধ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া তিনজন্ম তারাতে সকল 

শুতকা্য করিতে পারিবে । জন্মতার৷ ও 

ক্রিয়ার দিনের তারা একত্র করতঃ যদি স্থৃতার৷ 

হয়, তবে সেই শুদ্ধ হুইবে। যদি মন্দ হয়, তবে 
তাহার প্রতিকারার্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। জন্মে 

জন্মরাশেঃ শুভ হৃর্যযজিষষ্ঠ দশলাভগঃ দ্বিপঞ্চু | শুক, বিপদে গুড় প্রত্যর্বরতে লবণ এবং বধেতে 

নবমোই পীঠ্ঠস্ত্রয়ো দশাদিনাৎ পরং | 

চন্্রশুদ্ধি কথন। 

|] সপ্াদ্যচন্ত্ে ধ্রবম্র্থ লাভঃষষ্ঠ তৃতীয়ে ধন 

ভোগমায়ু। সর্বার্থ। সিদ্ধিং দশাম বদন্তি একাঁ- 

দশে সর্বস্ুখাঁনিচৈব | সপ্ুমোপচয়াদ্যস্থঃ শশী। 
সর্ধত্র শোভনঃ। শুরুপক্ষে দ্বিতীয়স্ত গঞ্চম নবম- 

স্তথা । 

কর্থার জন্মরাশি এবং ক্রিয়ার দিনের থে 

নক্ষত্র হইবে সেই নক্ষত্রে যে রাশি হইবে, এ 
রাশি যদি ১ম; ওয়, ৬ষ্ঠ, গম, ১১শঃ হন, তাহা 

হইলে চন্্রশুদ্ধি হয়। আর শুরুপক্ষে দ্বিতীয়, 
গঞ্চমও নবম চন্ত্রশুদ্ধি। 

তিল ও কাঞ্চন দান করিবে। 

ঘাঁতচন্্র কথন। 

মেষের প্রথম, বৃষের পঞ্চম, মিথুনের নবম, 

কর্কটের দ্বিতীয়, সিংহের ষষ্ঠ, কনার দশম, 

তুলার তৃতীয়ঃ বুশ্চিক ও ধন্ুর চতুর্থ, মকরের 
অষ্টম, কুস্তের একাদশ ও মীনের পঞ্চম চন্ত্র ঘাত- 

চন্দ্র হয়। এই ঘাঁতচন্দ্রে বিবাহ ও যাত্রাদি নিষিদ্ধ । 
গ্রহণের উচ্চ ও নীচ স্থান। 

গ্রহের উচ্চ নীচ 

নাম রাশি রাশি 

উচ্চাংশের নীচাংশ স্ুনীচাংশ 
ও 

ভোগের ভোগের যুচ্চাংশ 



€১৪ | 

ফপ ফল ্ ভোগেরফল 

রবি-- ' মেষ তুল 

১*দিন-  ১০দিন- দিন 

চত্ত্র-- বৃষ * বিছ। 

১৩দ। ৩*পল। ১৭দ। ৩০পল।৪দি। ৩০পল 

- মঙ্গল-_ মকর-_ কর্কট , 

৪২দিন-  ৪ংদিন-- ১দিন ৩০দও ' 

বুধ__. কন্যা মীন 

ন্দিন_ ৯দিন-- ৩৬্দও 

বৃহস্পতি-- কর্কট মকর 

ংমাস-- ২মাস-- ১২দিন 

উএ-- মীন-__ কন্ঠা 

২৫দিন।০। ১২প। ২৫দ্িন।০।১২প। ৫৬দণ্ড 

শনি-_ তুলা_ মেষ 

২মাস- ২০ ১মাস 

বাহ মিথুন ধনু 
১২মাস-_ ১২মাস-- ১৮দিন্ 

কেতু-_ ধন « মিথুন 

১২মাস-- ১২মাস-- ১৮দিন 

কেছ্টী প্রদীপ বলেন একতুঙ্গে ভবেন্তোগী 
দ্বিতৃঙ্গেচ ধনেশ্বরঃ ত্রিতুঙ্গেচ ভবেদ্রাজা চতুর্থে? 
চক্রবর্তিনঃ। 

অশং শবে গ্রহের রাশি ভোগের ৩০ ভাগের 

এক ভাগ। 

অথ রাশির মুল ত্রিকোণ। 

মঙ্গলের মুল ত্রিকোণ মেষ। 

চঞ্জের এ 

রবির এ ল 

বুধের প্র 

গুক্রের এর: ট 

বৃহস্পতির তত ধনু 

শনির এ কুস্ত 
রধহুর এ কুস্ত 

এই সকল গ্রহ এ স্থান্রে থাকিলে বলবান 
হয়। 

কালপুরুষের অঙ্গ বিভাগ অর্থাৎ মানব 

শরীরের কোন কোন অংশ কোন কোন গ্রহের 

স্থান তাহার চক্র-মেষ শীর্ষে। বৃষ মুখে । 

মিথুন বানু। কর্কট হৃদয়ে । সিংহ উদর। কন্া 
কটি? তুলা বস্তি । বৃশ্চিক গুহো। ধন্থু উরু। 
মকর জানু । কুস্ত জজ্ব্যা। মীন পাদ। 

অথ নক্ষত্র কর্তৃক শরীর বিভাগ । 

অশ্বিনী মুদ্ধনী। ভরণী ভ্র। কৃত্তিকা ভ্র। 

রোহিণী চক্ষু। মুগশিরা চক্ষু । আর্্রা কর্ণ। পুন- 

বস্থ কর্ণ। পুষ্যা নাসা। অশ্লেষা গণ্ড। মঘা৷ ওষ্ঠ। 

পূর্বফন্তনী ওষ্ঠ। উত্তরফন্তনী দস্ত। হস্তা দস্ত। 
চিত্রা জিহ্বা । ন্বাতি গ্রাবা। বিশাখা । স্তন । 

অনুরাধ! স্তন। জ্যেষ্ঠা বক্ষ। মূলা পার্খ। পূর্বা- 

ষাট। পার্খব। উত্তরাষাঢ়া নাভি । শ্রবণ! নিতম্ব। 

অভিজিৎ পৃষ্ঠ। ধনিষা গুহ। শতভিষা ও পূর্ব- 

ভাঁদ্রপদ পদ । উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতি পদ । 

মনুষ্যের যে যে অংশে যে যে রাশির অধি- 

কাঁর। কর্কট কপালের উপরিভাগ । সিংহ্. 

দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রু । ধনু দক্ষিণ চক্ষু । তুলা দক্ষিণ 

কর্ণ।* কুন্ত বামচক্ষুর ভ্র।. মিখুন এবং মেষ 

বামকর্ণ। বুয় কপালের মধ্যস্থবল। মকর 

চিবুক যুতনী দাড়ি। বিছা! নাক। 'কন্তা! দক্ষিণ 

গাল। মীন বামগাল। এই সকল স্থান দ্বার! 
রাশিজ্ঞান হয়। বাশিজ্ঞান হইলে আকৃতি ও 

স্বভাব জানা যায়। 



| জ্যোতিঃ শান । ৃ 

অথ ষড়বর্গ কথন! 

পি জি বি আআ রে এ এল ৮ সস 

গ্রহ দ্বারা মানবমুখ বিভাগ । ৃ 

| মঙ্গল কপালে। রবি দক্ষিণ নয়নে । বৃহ- | ক্ষেত্রং হোরায় দ্রেন্থাণো নবাংশো দ্বাদশীংশক |. 
ৃ স্গতি দক্ষিণ ' কর্ণে। শনি বামকর্ণে ॥ শুক্র ত্রিংশাঁশকশ্চ ষড়বর্গস্্যাদি প্রণ্ধে। ফলপ্রদা ॥ 

নাঁসিকায়। বুধ মুখে । জন্মকালে নে গ্রহের ক্ষেত্রচক্র। 
ভাগ অধিক হয় সেই সেই স্থানে নিশেষ চিহ্ন | গ্রহের নাম জি 

অথ রাশিপ্রিগের বর্শ নির্ণয় । চন্দের কর্কট । 
মঙ্গলের মেষ, পৃশ্চিক। 

মেষ ক বর্গ ৩৫1৭ জক্ষর। | 

র্ বুধের কন্তা, মিথুন। 
বুষ চ বর্গ ২:৪৬ এ এরর 7 ৃ 

বৃহস্পঠির ধন্ত, মীন | 
মিথুন ত বর্গ ৩৫1৭ অক্ষর। | ্ 

বে ৫ শুঞের তুলা, বুম । 

কর্কট য ও শবর্গ ২৪ ৬ অক্ষ। ূ 
শনির মকর, কুম্ত। 

সিংহ অ বর্গ ৩:৫৭ অক্ষর। 
” হোর!1। 

কন্তা ট বর্গ ২:9৬ অক্ষর । 

তুলা চ বর্গ ৩৫৭ অক্ষর। 
মকর প বর্গ ২'৪।৬ অক্ষর | 

কুম্ত প বর্গ ৩৫।৭ অক্ষর 

মীন ত বর্গ ২৪। অক্ষর । 

লগ্নের অদ্ধীংশের নাম হোঁরা, তবাধ্যে বিষম 

রাশির গ্রথম অংশ' হুর্যের "ও দ্বিতীয় অংশ 

চঙ্গের হোরা। সমরাশির প্রথম অংশ চন্দ্রের 
ও দ্বিতীন্ন অংশ সুর্য্যের হোরা। 

| ৯ চক্রু। 
বিছা ক বগ ২৪৬ অক্ষর। রঃ 

টিনা বিষমরাঁশি । কুর্য্য ১ম অর্ধ। দ্বিতীয়ার্ঘ চন্ধ। 
ধন্থ ত বর্গ ৩৫।৭ অক্গর। | এ 

মেষ  ২দ।৩প৩৩বি৩ৎঅ। ৩৩৩৩৯ 
ইহা দ্বারা নাঁম জানা যাঁয়। ৷ | 

| । ধুন ২881২০। ২1৪৪1২ 

গ্রহগণের বলাবল। ূ সিংহ ২1৪১৬২৫৩০ । ২।৪৩)২৫1৩০ 

কেন্দ্র অর্থাৎ ১ম, 5্থ, ৭ম, ১০ম গৃহে প্রবল | তুলা. ২1৪৭18৩। ২৪৭৯৩ 

ফল দেন। ধন ২।৩৮/৩৯।৩০ | ২1৩৮৩৯।৩০ 

পণফর অর্থাৎ ৫, ২য়ঃ ৮ম, ১১শ গৃহে | কুম্তা : ১৫৮৪2। ১৫৮৪৩ 

মধ্য ফল দেন । সমরাশি ১ম অর্ধচন্দ্ ২য়ার্্ সুর্য 

আপোরিম অর্থাৎ ভতীয়, ৬ষ্ট, ৯ম, ১২শ । বৃষ ২।২৪1৫৫। ২২৪৫৫ 

গৃহে হীনবল অর্থাৎ অফল। | কর্কট ২1৫০18৩। ২৫৪৩ 
ূ | টি... 

বদ্িস্থান__বৃষ, দিংহ, বৃশ্চিক ও কুন্ত এই | কন্থা  ২18918০| ২1৪819০ 

"চারি লগ্নকে বৃদ্ধিস্থান বলে। বৃশ্চিক ২৫০২৮৩৪। ।: ২৫০1২৮৩। 
চহাারারাররররাররররররাররররররাররহারররোরারোররাাররহরচতগরহররররররাহারাররররারারহরররোরারর

ররারহারহতাাররহরগহরাররাররররানটারারাররাতারারারারররররারইরররারহিরটি 

১৪) 



৩৬৬ রী 

মকর ২।১৬।৩৯ 4 ২।১৬।৩০ 

মীম ১৫৩২০ ।, ৯/৫৩।২০ 

দ্রেককাণ। 
রাশির ৩ অংশের এক অংশের নাম দ্রককাণ। 

॥ রাশির অধিপতি গ্রহ প্রথম দ্রেকাণের গতি । 

এবং সেই রাশির পঞ্চম রাশির অধিপতি গ্রহ 

| দ্বিতীয় দ্রেকাণের অধিপতি ও রাশির নবম 

3 রাশির অধিপতি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি 

হইবে। 
ৃ চক্র। 
1 রাশি। তৃতীয়াংশ । ১ম দ্রেককাণের অধিপতি ও 
ৃ পৃং শ্রী কথন। 

|1১। মেষ ১২২২২২,অ। ম-পুং 
২। বৃষ ১৩৬ ৩৬৪৯।  গুস্ত্রী 
৩। মিখুন ১৪৯২৬।৪০। ৰুস্ত্রী 

৪। কর্কট ১৫৩৪৮।৪০।  চ-_পুং 

৫ সিংহ ১৯/৫০৫৭০। রর পুং 

৬। কন্তা ১1৪৯1৪৬।৪০ |. বু্নুং 

২য় দ্রেকাণাধিপতি ও তৃতীয় 'দ্রেককাণাধিপতি 'ও 

1 শী পসরা তা ০৯৪ ৩০». -.- ৮৯৪৮ “রহ »৯০৬_. ০০৮৮৬ ৬৯ ৩.» 

সমীরণ। 

১১৯/৮৪০। শপুং। বুস্ত্রী। শু পুথ। 
১/১৫/৩৩/২০ । বু পুং। চস্ত্রী। মপুং। 

বিশেষ এই যে দ্রেকাণাধিপ জী গ্রহ হইয়া 
দুর্বল হয় এবং *লগ্লাধীপ গ্রহ যদি পুরুষ হ্য' 

পুং গ্রহের দৃষ্টি যদি এ লগ্নে থাকে তবে স্ত্রী 

ত্রেকাণে গং জন্মে। এবং বলবান স্ত্রীগ্রহ যর্দি 

লগ্নে অবস্থিত করে, অথব৷ স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি যদি এ 
লগ্নে থাকে, তাহা হইলে পুং দ্রেক্লাণে স্ত্রী জন্মে 

কুস্ত 

মীন 

কিন্ত স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুং জন্সিলে এ পুরুষের স্বভাব 

স্ত্রীলোকের গ্তায় হয় এবং পুং দ্রেকাণে স্ত্রীর 
জন্ম হইলে তাছার স্বভাব পুরুষের ন্যায় হয়। 

অথ জলদহ মিশ্র দ্রেক্কাণ। 

শুভগ্রহের দ্রেকাণের নাম জল। পাপগ্রহ 

দ্রেন্কাণের নাম দহন! জল দ্রেকাণে জন্মিলে 

জলে মৃত্যু জান! যায়। দহন দ্রেকাণে জন্মিলে 

অগ্নিতে মৃত্যু হয়। গুভগ্রহের দ্রেকাণে পাপ- 

হইলে তাহার নাম সলিল এব মিশ্র সং্ঞা হয়। 
অথ সৌন্যরূপ দ্রেককাণ। 

মিথুন ও মীনের প্রথম, কর্কট ও ধনুর 

স্ত্রী পুধ কখন। গুংস্ত্রী কখন । . দ্বিতীয় ও কন্যা লশ্বের তৃতীয় দ্রেক্কাণের নাম 

১। রস্ত্রী বুপুং সৌম্যরূপ দ্রেকাণ। এই মকল দ্রেকাণে জন্মিলে 

| ২। বুপুং শ পুং স্বখী হয়। 

৩। শু পুং আ পু অথ বন্ধ ভাওাম্বিত দ্রেক্কীণ। 

৪। মন্ত্রী ব্পুং কর্কটের ১ম দ্রেকাণকে ফলপুষ্পযুকত দ্রেকাণ 

৫। বুপুং ম পুং কহে এই দ্রেককাঁণে জন্মিলে খাটাতে বাস করে 

।৬ শ্বপু স্ত্রী ধন্থুর দ্বিতীয় এবং তুলার ১ম দ্রেক্কাণকে 

তুল। ১1৫৮৪৮]৪০ | শু, গুহ শ, পুং। বু পুং। রত্বুভাগান্বিত কহে। এই দ্রেক্কাণে অন্মিলে 

বৃশ্চিক ১৫৩।৩৯।০ | ম; সত্রী। বৃ, ভ্্রী। চন পুং। রত্বভাগাদ্বিত যুক্ত হয়। 

] ধন ১8৫1৫৩1০ । বৃহ পুং। ম,ভ্ত্রী। রবি পু অথ রৌদ্র দ্রেক্কাণ। 

মকর ১1৩০৫৯২৭। শ পুং। গুস্ত্রী। বুপুং। ূ মেষ, মকর, ও বৃশ্চিকের ২ম্ব। ৩য় ১ কুস্তের 



জ্যোতিঃ শাস্ত্র । | ৩৬৭ 

ক পাশ শপ শশী পর উর রা সস অস্ত টিভি ভিডি ৩০০ ০ ৬১ "রর ও পা ও “জা এর পপর 

১ম ২য় ও ৩য়, মিথুন ও তুলার ৩য়, মীনের ২য় | সিংহের ১ম ও ২য়। মকরের ওয় ও তুলালগ্নের 
এবং পি'হের ১ম ও ২য় এই মকল দ্রেকাণের ; ২য় ও ৩য় প্রেকাণের নাম্ ব্যাড়। এই সকল 

নাম রৌদ্র দ্রেকাণ। দ্রেকাণে' জন্মিলে তাহাকে হিংস্র জন্থতে নষ্ট | 
"অথ উদ্যতান্র দ্রেকাণ। করে।, ্ ] 

মিথুন, মেষ, মকর ও কুন্তের এই কর 
লগ্ের ১ম, ২য় ও তৃতীয়। ধনুর ১ম” ভতীয়) | * 

তুলার ৩য় সিংহ ও কন্তা ২য় এই সকল দ্রেক্কাণের 
নাম উগ্তান্্ দ্রেককাণ। এই সকল দ্রেকাণে 

জন্মিলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। 
অথ সর্পনিগড় দ্রেক্কাণ।  * » 

মীন ও কর্কটের ওয়; বৃশ্চিকের ১ম ও 

দ্রেককাণের নাম সর্পনিগড়। এই কয় দ্রেক্কাণে 

অথ গাপধারি পক্ষী দ্রেকাণ। 
বৃষের ১ম এবং মুকরের ১ম ও ওয় দ্রেকাণে | 

পাঁপধারি কহে। এই কর দ্রেক্কাঁণে জন্মিলে 

পাশধারিতে অর্থাৎ বাণবিশেষে মৃত্যু হয়। 

তুলার ২য় ও ৩য়, সিংহের ও কুস্তের ১ম 

ড্রেক্কাণকে পক্ষী কহে। এই দ্রেকাণে জন্মিলে 

পক্ষীতে তাহাকে নু কবে। 

জন্সিলে সর্প দংশন করে এবং সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ নবাংশ। 

হয়। রাশিকে ৯ ভাগ করিলে, ভাহার এক এক 

অথ ব্যাড় দ্রেক্কাণ। হশের নাম নাশ । তিন তিন রাশিতে 

কুম্ত ও বুশ্চিকেব ১ম ও ২য়। মীনের ৩য় । | এইকপ নধাংশ গণনা করিবে | 

২১ শে ১০০৬ পা তর ও৬নী তাজ ০৩ সিসি পট এ ৫ 



ট
ি
ট
ি
 

0
0
১
0
১
১
১
১
১
১
১
 

রর 
প
ু
 

চক্র । 

রাশি 

অংশ 

১ম 
রাশির 

অধিপতি 

। 
২য় 
রাশির 

৩য় 
রাশির 

৪র্থ 
রাশির 

€ম 
রাশির 

৬ষ্ঠ 

রাশির 

৭ম 
বাঁশির 

৮ম 
রাশির 

৯ম 
রাশির 

রঃ 

মেষ 

*'২৭।২৭।২৬৪০। 

ম 

ণঁ 

বু 

চ 

রি 

রি 

ন্ 

নম 

বৃ 

সিংহ 

০।৩৬।৫৯1০।০। 

ধনু 

০৩৫1৯ 

৭18 

০1০ 

মকর 

৩০/৩০/১৯1৪ 

৩৬৪০। 

শ 

2. 

এল 

সু 

্ 

নি 

্ 

রি 

্ 

নু 

1 
বুষ 

০:৩২৯১২1১৩1২০৩। 

রম 

| 
রঃ 

| 

৪ 

০৩১/৩৫. 

৩২ 

৪। 

| 

| 

ৃ 

[ক্ৰঃ 

০1৩৭1৫৩।১৩ 

০1 

চ 

রর 

বু 

নি 

রী 

চ 

বি 

8৮ 

ই 

রহ 

তি 

র 

" 
বুশ্চিক 

০:৩৭'৫৩:০:৩| 

"2০ 

| 

ঢ 

| 

দার 

০২৫১১৬1৪০15 

চি 

ম 

নু 

শ 

শ 

নু 

ন্ 

সু 

বু 

ঠ 

[
হ
ন
 91৩৭1১৬:১৩ 

২০1 
শু 

ূ
 
হ
ত
 
০:২৬:২২।৫৩।২০। 

ৃ 
মিথুন 

০/৩৩:২৮1৫৩।২০। 

নবাংশ-দ্বার। 
জাত 

বালকের 
চরিজ্ঞ 'জাকাতি 

ত 
ও চিহ্ন বর্ণ বিচার 

করিতে 
হয়। 

যদি নবাংশের 
অধিপতিগ্রহ 

সর্বাপেক্ষা 
অধিক 

, 
ৰলশালী হন, 

তবে 
বালকের 

নবাংশ 
কথিত 

চিহ্নাদি হইবে। 
ঘ
ি
 'তৎকালে 
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বালক 

|
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রাশির 
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সেই সমস্ত হইবে 
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রঃ 
 দ্বাদশাংশ। 

বাশ্িকে ১২ অংশ 
করিলে. 

তাঁহার 
এক 

এক 
অংশের 

নাম ছবাদশাংশ 
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যে রাশিকে 
দ্বাদশাংশ 

করিবে 
স্ই রাশির অধীশর 

যে গ্রহ তিনি সেই রাশির 
প্রথমাংশের অধিপতি 

হইবেন। 
এইব্ূপ পর পর রাশির অধীশ্বর যে যে গ্রহ তাহারা সেই 

সকল 
অংশের 

অধীশ্বর ১
৯
৬
,
 | 

টি নটি ৪). 

শর ..... ৮৮৮৭ র হে এড ০ সপ জল ০ ও শপ 5 সা 



র ডি ০৪ পরার ৃ . 

চক্র | 

_ ১মাংশের অধিপতি | 

রাশি__দবাদশৃংশ্র ১ম, ২য়, ওয়) ৪র্থ,+মে। ৬, 
ূ ৭ম, ৮ম) ৯ম; ১০২) ১১শ, ১২শ)। 

মেষ ০1২৭৩৫।৩৫। ম শুবুচর,বু,শু ম,বু, 

শ, *শ, বু)। 
বৃষ ০ ২৪:৯।১০। শু বুচ রবু. শু; ম,বু, শঃশ, 

বুঃম। 

মিথুন__- ০1২৭1২১।৪০ বু চ*র বুশ; ম, বুশ, 

শ, বুঃ ম,শু 1 

কর্কট__ ০। ২৮২৭১০ চ রবুশু ম,বু, শ, বৃঃ* 

ম; শু, বু। 

সিংহ * ২৭1৪৪1১৫ র বুশ মবৃ, শ,শ, বু, 

ম? শু; বু চ। 

কন্ধ্য--০1২।০২৫।০ বুশ মবুশ, শ,বৃ, মঃ পণ্ড 

বু.চ,র। 

তৃলা_ ৭1২৭৫৭১০ শু মবৃশশ, বৃ, ম)শু) বু, 

ূ চ, র, বু। 

বিছ__ ০২৮।৪৪।৪৫। ম বুশশবৃ, মঃশু, বুঃচ, 

. র, বু. শু। 

ধন ০২৬২৮১৫ বৃশ শবৃম, শু,বু,চ, র, 

বু. শু; ম। 

মকর- ৭। ২২২৪1৫০ শশবুম শুঃবু, চর, 

| বু, শু, নম বু। 

কুন্ত-- ০1১৯৪৭1১০ শ বু মণ্ড বু, রঃ বু. শু, 
» ম,বু,শ। 

মীন-- ০১৮৫৩1২৭ বুমশুবুচ, র,বুঃস। ম, 

বুশ, শ। 

ত্রিংশাশ। 

জোতিঃ শাস্। ৮ 

পা পর, এ্ারা এক্র। ৪. -০ হর এজ ০ ৯. » 

৩৬৯ | 
ঠ 

৭ কাত এন ডে সপ ০২ ও পর ৯4 পপ স্পা ৯৫ চস 

কহা যায়। বিষম রাশির প্রথুম পঞ্চমভাগ মঙ্গ- 

লের ত্রিংশাশ তাহারপর পঞ্চভাগ শণির ত্রিশাংশ, | 
তাহারপর' অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহারপুর সপ্ত- | 
ভাগ বুধের ও তাহার পর 'পঞ্চভাগ শুওক্রর 

ত্রিশাংশ। আর সমরাশির প্রথম পঞ্চভাগ শ্রক্রের | 

তাহার পর পঞ্চভাগ বুধের, "তাহার পর অষ্টম | 
ভাগ বৃষ্পতির, তাহার পর সপ্ত ভাগ শণির, 

তাহার*পর পঞ্চ ভাগ মঙ্গলের ত্রিশাংশ,হয় | 

বিষম রাশি ১ম ত্রিশাংশ ২য় ৩য়এ ৪র্থএ ৫ম | 

ত্রিশাংশ ৫ ভাগের অধিপতি । 

মেব--০। ৮1 ১৪।১৪ 

মিথুন-- ।১০ |৫৬। ৪০ 

সিংহ_-০।১১। ৫1 ৪২ 

হুলা_-৪। ১১। ১০। ৫২ | * 
ধনু-_-০। ১০ |৩৫। ৯ 

কুম্ত--০1৭1 ৫৪1 ৫২ 

সমরাশি ত্রিংশাশ ১মত্রিশাশের 

 ৫ভাঁগের অধিপতি । 

২ এ ৩য় ৪র্থ এ ৫ম | 

বু কু 

বুষ--০। ৯ ৩৯। ৪০ 

কর্কট--০।১১।২১।৫২ 
কঠা]---০ | ১০ 1৫৮ ৪০ 

যিছা_০ ১১। ২১৯.। ৫৪ 

মকর-_-০। ৯। ৫1 ২৬ 

মীন-_-০ | ৭। ৩৩1 ২০ 

শুবুবৃশ মঙ্গল ূ 

গ্রহণের বিশেষ সংজ্ঞা । রর 

রবির অন্ঠনাম হেলি ও ক্র্য। চন্দ্রের নাম 
চন্দ্রা, শীত রম্মি। বুধের অন্যনাম হেমা, বিৎ। | 

*  রাঁশিকে ৩০ ভাগ করিলে তাঁহাকে তরিংশাশ | জ্ঞ, বেধন, ও ইন্দুপুত্র। মঙ্গলের নাম আর, | 
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ু্য্যপুর্র, অসিত । বৃহ 
সুরগুক, বচসাংপতি, ও ইজ্য। 

তম ও অগুরম্ুর | কেতুর নাম শিখী। 

অথ শুভ ও পাপগ্রছ। | 

রবি, মঙ্গল শণি, রাহ, ও কেতু পাপগ্রহ 
এবং কৃষণষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পথ্যস্ত চন্দ্র পাপ- 

গ্রহ। বুধ, পাপগ্রহের সছিত একত্র থাকিলে | 

পাপগ্রহ হন। ইহা ভিন্ন চক্র, বুধ, বৃহস্পতি ও | 

শুক্র ইহারা শুভগ্রহ। খিষুধর্ম্োত্তর মতে রাহ 1 

ও'কেতু পাঁপগ্রহ নহে কেবল পাপদায়ক। শুত 

গ্রহগণ কর্তৃক নকল স্থখ কর্মে শুভদায়ক এবং 

পাপগ্রহগণ কর্তৃক ক্রুর ও পাপ কর্মে শুভদায়ক 

হয়। 

গ্রহদিগের কালাজিত। 

রবি কালের আত্ম! । চন্দ্র হৃদয় ও মন। 

মঙ্গল বল। বুধ বাক্য বৃহস্পর্তি জ্ঞান ও সুখ। 

শুক্র কাল ও শণি হুঃখ। | 

ববি হইতে আত্মা । চন্দ্র হইতে হৃদয়। 

| মঙ্গল হইতে বল। বুধ হতে বাক্য । বৃহস্পতি 
হইতে জ্ঞান ও মুখ, শু্ত হইতে কাম এবং শণি 

হইতে ছুঃখের উৎপত্তি হয়। 

গ্রহদিগের নৃপতি হজ্জ] । 

“ রবি, চক্র রাজ1। মঙ্গল সেনঈপতি)* বুধ যুব- 

রাজ। গুরু ও শুক্র রাজমন্ত্রী, শণি প্রেষাদূত। 

গ্রহদিগের এ সকল বলাবল ছার আত্মার 

এবং নৃপাদি যোগ. জানিবে,। 
অথ গ্রহদিগের বর্ণ। 

সমীরণ |. 
০ সপ পপ প্লাজা কট এ সপ 

বক্র আর ৃ  ও বনের | শির নাম কাণ, মন্দ, 
৯" নাম জীব, অঙ্গিরা 

'শুত্রের নাম 

ভৃগু, ভূগ্ুস্ত, শিত ও 'আশ্ব,জি। বাহুর নাম; 

৷ মঙ্গলের রক্তগৌর, বুধের র্বা্বাম বর্ণ। বৃহস্প- 
ৰ তির বর্ণ গৌর । গুত্রের স্তাম বর্ণ। শণি ও বাহুর 

কৃষ্ণবর্ণ,“ কেতুর ধুত্বর্ণ। মানবু দেহে গ্রহের 

দৃষ্টি অর্থাৎ যে গ্রহের ভাগ অধিক,মানবের সেই 
গ্রহের বর হইয়! থাকে । 

* গ্রহণের লিঙগাদি সংস্ঞা। 

রবি, মঙ্গল ও বৃছস্পতি পুরুষ । চন্দ, শুক্র 

শ্রী এবং বুধ ও শণি নপুংসক। ইহা! দ্বারা গনন! 
কালীন স্ত্রীপুক্ষ জ্ঞীন জন্মে। 
৫. 

গ্রহগণের গুণাধ্িপ সং্ঞ। | 

চক্র, বুধ ও শণির সন্বগুণ। রবি ও শুক্রের 

রজগুণ । বৃহস্পতি ও মঙ্গলের তমগ্ডণ। জন্ম- 

লগ্নকে যে গ্রহ সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপাত করিবেন। 
সেই গ্রহের গুণ জাত বালকের হুইবে। 

গ্রহগণের রসধিপ সংস্ঞা 

রবি কটুরস। চন্দ্র লবণ, মঙ্গল তিক্ত, বুধ 
মিশ্ররস, বৃহস্পতি মধুয়, শুক্র অল্প, শণি কষা- 

য়রস। যাহার দেহ যে গ্রহের ভাগ অর্থ।ৎ সম্পূর্ণ 

দৃষ্টি অধিক পদ্ষিমাণে থাকিবে সেই ব্যক্তি সেই 
রসে অধিক গ্রিম্ন হইবে। ৃ 

শপ 

| 

গ্রহদগের প্রভাতাদি সংস্ঞা । 

বুধ, বৃহম্পতি 'প্রভাতকাঁল; রবি ও মঙ্গব 

মধ্যাহ্ন কাল। চঙ্, শুক্র অপরাঙহ্গ কাল এবং 

শি রাহ সন্ধ্যাকাঁল। 

গ্রহগণের পৈত্তিকানি সংস্তা 

রবি. মঙ্গল পিত্ত; চন্দ্র, শুক্ত শ্নেম্সা; টির 

বুধ সমধাতু । শণি, রাহু বায়ধাতু ; যে গ্রহের 
দৃষ্টি অর্থাৎ ভাগ অধিক হইবে সেই গ্রহের যে 

রবিগ্রহের ক্বক্শ্বাম। চন্দ্রের বণ গৌর, | ধাডু সেই ধাতু সেই মানবের হইবে । : 
] 



জ্যোতিঃ শস্ত্র। 

শপ এস ৯১০ রি ওস্প্ ্স্ 

গ্রহদিগের যুবদিসংজ্ঞা । 

বুধ বালক, মঙ্গল যুবা, চন্ত্র ও শুক্র মধ্য | 
বক্রুমে, এব্ং রবি বৃহস্পতি বৃদ্ধ। 

গ্রহগণের জলচরাদি সংজ্ঞা 

শুক্র চন্দ জলচর । বুধ, এমি ৰ 

শণি, রবি, মঙ্গল ও রাহু বনচর। 

গ্রহদিগের ছিপদাদি সংক্ঞা। 

বৃহস্পতি, শুক্র দ্বিপদ; রুবি, মঞ্গল চতুষ্পদ) | 

অধিপতি। 

শণি, বুধ পক্ষা ) চক্র, রাঁহু কীট পতঙ্গ ;,.রাহ ূ রি 

অপদ। রবি 

অথ গ্রহদিগের তির্যাক স্ুথাদি সংজ্ঞা । ৃ্ 

শুক্র ও বুধ তির্যাক অর্থাৎ বীকা দৃষ্টি। রবি ৰ রি 
ও মঙ্গল উদ্দ দৃষ্টি। চন্দ ও বৃহস্পতি সমদৃষ্টি 1 ূ  

শণি ও রাঁভ অধোদৃষ্টি। মানবদেহে যে গ্রহের মঙ্গল 

ভাগ অধিক থাকিবে সেই গ্রহের দৃষ্টি অনুযায়ি 

মানবের দৃষ্টি হইবে! ্ 

গ্রহদ্দিগের স্থুলাি সংস্ঞ। 

চন্দ্রসথুল। শুক্র কুশ। রবি, মঙ্গল চতৃস্কোণ। 

বুধ বৃহস্পতি বর্তলাকার। রাহ শণি দীর্ঘাকার ৃ বৃহস্পতি 

মাতাস্তরে রবি বর্তলাকার। চন্দ্র অর্দচন্্রা- 

কৃতি। মঙ্গল ত্রিকোণ। বুধ ধন্ুরাকৃতি | বুহ্- গুক্র 

স্পতি পল্সাককৃতি | শুক্র চতুষ্কোণ । শণি দণ্ডাকৃতি 

রাহ মকরাকৃতি বেতু সর্পাকৃতি। শণি 

দিকপতি। 

রবি পূর্বদিকের অধিপতি ।* শুক্র অগ্নি- রাহু 

কোণের। মঙ্গল দক্ষিণদিকের রাহু নৈখত 

কোণের। শগি পশ্চিম দিকের। চন্দ্র বায়, কে 

কোণর। বুধ উত্তর দ্বিকের। বৃহস্পতি হশাণ 

কোর্ণের অধিপতি । 
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গ্রহদিগের জাতাধিপ। 

বৃহস্পতি, শুক্রব্রদ্ধণ |. মল, রবি ক্ষরিয়। 

| চন্দ্র বৈশ্ত। বুধ শূর্র রাত ও শণি অন্ত্যজাতি। 
'বেদাধিপ।. 

মিত্র 

চন্দ্র 

মঙ্গল 

গুরু 

বুধ 

রবি 

ররি 
চন্দ 

বৃহম্পতি 
রবি 

* শুক্র 

রবি 
চন্দ্র 
মঙ্গল 
বুধ 
শণি 
বুধ 

শুক্র 

ঙুক্র 
শি 

রখি 
চন্দ্র 

*গ্রহগণের মিত্ব শক্ত ও মমচত্র.। 

শর 

বুধ 

শুক্র 

রবি 

চন্ত্র 

মঙ্গল 
০০৯ চন্দ 
রবি 
রবি 

চন্দু 
. মঙ্গণ 

শুক্র 

শণি 

বৃহস্পতির খগেদ। শুক্র যজুর্ধেদের | মঙ্গল 

| সামবেদের চন্দ, বুধ, য়াহু শণি অর্থবৰ বেদের 

বুধ 

মঙ্গল 

শণি 
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| তাহার। পরম্পরে স্বাভাবিক মিত্র স্থলে তৎ- | 

|]... ১. তৃতীয় অধ্যায়। 

- পমীরণ | 
€ 

৯৬৬২৬ 

*  গ্রৃহগণের তশকালিক মিত্রাদি। 

জন্ম, প্রশ্ন, বিবাহাদি কিছ! কোন সমম্ব 

] গ্রহগণের তৎরালিক মিত্রামিত্র জানিতে হইলে 
সৈই সময় যে রাশিতে বে গ্রহ থাঁকিবেক সেই 

রাশি হইতে গণনা করিয়। ৪র্থ, ১০ম, ২য়, 

১২শ. ওয়, ১১শ স্থানে যে ষে গ্রহ থুঁকিবেন 

কালিক অধিমিত্র হইবেন । যদি শ্বাভাঁবিক সম 

ৃ হন তরে ধ্ অবস্থায় থাকিলে সম না হইয়। 

1 তৎকালিক মিত্র হইবেন । যদি আভাবিক রিপু 
| হন, তবে তৎকালিক রিপু না হইয়া সম হই- 

| বেন। এ কয় স্ডাঁনে স্বাভাবিক রিপুগ্রহ 

] থাকিলে সেই স্বাভাবিক, ররিপুগ্রহ তৎকাঁলিক 

| অধিরিপু হুইবধেন। যদি.স্বভীবিক সমগ্রহ এ 

| কয় স্থানে তৎকাপে' না থাকে তবে এঁ সমগ্রহ 

| বিপু হইবেন। আর এ কয়ল্ছানে ম্বাভাবিক 

ৃ মিপ্রশ্রাহ যদি না থাকেন তবে এ স্বাভাবিক মিত্র 

] তৎকাঁলক সম হইবেন । 

কোনমতে, উচ্চ স্থানে যে গ্রহ থাকেন, 

ৃ সেই গ্রহের সহিত এর উচ্চ স্থানে এঁ গ্রহের 

|| স্বাভাবিক শক্রগ্রহ থাকিলে, সেই শক্রগ্রহ তৎ- 
| কালেক মিত্র হইবে। মচেৎ শত্র জাঁনিবেন। ূ 

রাষ্ির ৪র্খ, ১০, হয়) ১২ল) ৩য়, ১১শ, এই 

| সকল স্থানে পরস্পর ধে যে গ্রহ থাকিবে 

৮ 

॥ তাহারা যগ্ঠপি স্বাভাবিক মিপ্র হয় তাহা হইলে, 
ৃ তৎকালিক 'অধিমিত্র হয়। এবং ধঁ সকল স্থানে 

3 স্বাভাবিক সমগ্রহ তৎকাঁলিক মিত্র হইবে এবং 
স্বাভাবিক রিপুগ্রহ থাকিলে. তৎকাঁলিক সম 

না পট 

হইবে। এবং, রবির এ কয় স্থান না হই 

স্বাভাবিক রিপু হয় তবে তৎকাঁলিক অধিরিপু 
হইবে ।* পম হইলে রিপু হইবে। স্বাভাবিক মিত্র 
হইলে তৎকালিক সম হইবে। কেহ বলেন উচ্চ 

স্থানের গ্রহে শ্রগ্রহ থাকিলে সেই গ্রহ মিত্র 

হয়। অন্যথা হইলে, সেই গ্রহ রিপু জানিবে। 

ক, গ্রহ্গণের স্থানবল। 
গ্রহগণ স্ব স্ব হ্চ্চাংশে, তুঙ্গস্থানে, মুূল- 

তরিকোঁণে, মিত্বগুহে ও স্বীয় ষড়বর্সোস্তিত থাকিলে 

বলবান হুন। সম সংজ্ঞা রাশিতে চন্দ ও শুক্র 

থাকিলে বলবান হন। বিষম সংজ্ঞা রাশিতে 
রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনি থাকিলে 
তাহারা বলবণি হন। | 

তরী সংজ্ঞা! গ্রহ প্রথমদ্রেক্কাণে বলবতী হন। 
রবি, মঙ্গল, বৃহন্পতি, এই তিন পুংগ্রহ শেষ- 
দ্রেককাণে বলবান্ হন। শনি ও বুধ নপুৎসক 

গ্রহমধ্যদ্রেকাণে বলবান হন। 

গ্রহগণ সুচ্চাঁৎশে শ্রেষ্ঠবল ৷ মুলত্রিকোঁণেও 
আপন গৃহে মধ্যবল। শুভগ্রহের দৃষ্টি ও মিত্র- 

গৃহে থাকিলে কিঞ্চিৎ অধিক বলবান হন। 
দিগ্বল। 

রবি ও মঙ্গল ১০ম স্থানে থাকিলে দক্ষিণ- 

দিক বলী। শনিলগ্নের ৭ম স্থানে- থাকিলে পশ্চিম 

দিকবলী। শুক্র ও চন্দ্র উচ্চস্থানে থাকিলে 

উভয় দিকবলী। 

চেষ্টাবল। 

মকর, কুস্ত, মীন এই তিন রাশিতে রবি,” 
সনু ত 



| জ্যোতিঃ শান্ত্র। রর ৩৭৩ 
পপ পদ সপ পাস? সর সপ সপ 

মঙ্গল ও বৃহস্পতি কিন্বা চন্ত্র, শুক্র থাকিলে | বলবাঁন, চন্ত্র বর্ষাকালে, বুধ শলরংকালে, বৃহস্পতি 

| বলবান হন। কর্কট, সিংহ, কন্তা, তুলা, বিছা! ও | হেমস্তকাঁলে বলবাঁন হন।. | 

] ধন্থ রাশিতে,শনি থাকিলে বলবান। 'বুধ উতয় ; যাম ও দিবা রাত্রিকীলে গ্রহদিগের বন্ধ নির্ণর। 
স্থানে বলবান। চন্দ্র, বুধ, গুরু *ও শুক্র শুরুপক্ষে রি, গুরু ও শক্ত দিবাভাগে বলবাঁন, বুধ 

বলবান। রবি, শনি, মল ও বুধ কৃষ্ণপক্ষে | দিবাঁরাত্রি উভয়কালে বলবান, ইহার মধ্যে 
বলবান। শুরু গ্রতিণদ হইতে শুভ গ্রহগণ : দিবাভাগের পূর্ববাদ্ধে শুভগ্রহ বলবান ও দিবা- 

প্রতিদিন ৪ পল করিয়া পূর্ণিমার দিন সম্পূর্ণ ৷ ভাগের পরাদ্ধে পাপগ্রহ বলবান হন। প্ররূপ 

| বলবান হন। আর কৃষ্ণ গ্রতিপদ হইতে | রাত্রি পূর্বার্ধে গুভগ্রহ বলবান।, দিবা ও 

অমাবস্তা! পর্য্যস্ত, প্রতিদিন পল করিয়৷ বল | রাত্রির তৃতীয় যম কা প্রহরে রবি, বুধ, শনি 

কমিয়া, অমাবস্তাতে সম্পূর্ণ বলহীন হন! " * | চন্দ্র বলবান হন, বৃহস্পতি দিবারাত্র মধ্যে সকল 

পাপ গ্রহগণ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা* | কালেই বলবান। 
পর্য্যন্ত প্রতিদিন ৪ পল করিয়! বলের বৃদ্ধি হইয়া গ্রহদিগের স্বাভাবিক বল। 

এঁ অমাবস্তার দিন সম্পূর্ণ বলবান হন+'ঘার শুরু | জাতকে, কিন্বা প্রশ্নকালে, লগ্নের অধিপতি 
প্রতিপদ অবধি পূর্ণিমা! পর্যন্ত প্রত্যহ ৪ পল; গ্রহ্দ্বারা বল জানা যায়, থা--শনিলগ্নে থাকিলে 
করিয়া বলহীন হইয়া পূর্ণিমার দিন সম্পূর্ণ হীন- | যে পরিমাণে বলবান হয়েন, এ এ শনি হইতে 

| বল হন। মঙ্গল, মঙ্গল হইতে *বুধ, বুধ হইতে গুরু, গুরু 
হইতে শুক্র, শুক্র হইতে চন্ত্র, চন্দ্র হইতে রবি, 
উত্বোরত্তর বলধাঁন হয়েন, অর্থাৎ শনি একগণ 

! মঙ্গল ২গুণ, বুধ ৩গুণ, গুরু ৪গুণ, শুক্র ৫গুণ, |. 
| চন্দ্র ৬গুণ, ও রবি ৮গুণ বল। শনি ৮ পল ৩৪ 

বিপল; মঙ্গল ১৭ পল ১৮ বিপল) ঘুধ ২৫ 
পল ৪২ বিপল; গুরু ও৪ পল ২৬ বিপল) 

: শুক্র ৪২ পল ৫১ বিপল। শনি ৫১ পল ২৬ 
শকের অঙ্ককে ছিগুণ করতঃ এ গুণফলে বিপল) রি ৬৯ পল বল। গ্নাধিপ গ্রহের 

ছুই যোগ করিয়। ৭ দ্বারা হরণ করিয়। সবদি ১ চা রগ চারে রগ নত 
থাকে তবে রবির বর্ষ জানা যায়।, ২ থাকিলে ; বল বল! হইল, তাহাতে হুগ্নের বল বুঝাইবেক। 
চন্ত্র ১ ৩ থাকিলে মঙ্গল ইত্যাদি ক্রম জানিবে। রর বররন 

খু বল। - শুরু গ্রতিপদ অবধি দশমী পর্য্যস্ত এই 'দরশ | 
শনি শিশিরকালে বলবান। শুক্র বসন্ত- | দিবস চন্দ্র মধামবল) শুরু একাদশী অবধি কৃষ্ণ- 
কালে কলবান, মঙ্গলগ্রহ ও রবিগ্রহ গ্রীম্মকালে | পক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত এই দশদিন চন্দ্র সম্পূণ 

বর্ষ বল। 

বর্ষের অধিপতি গ্রহ, এক পাদ বলবান। 

মাসাধিপগ্রহ দ্বিপাঁদ বলবান, দ্রিনাধিপতিগ্রহ 

ত্রিপাদ বলবান। কালহোরাধিপতি গ্রহ সম্পূর্ণ 

বলবান। 

বর্ষাধিপঠ্গণনার প্রকরণ। 

ক ২৪ 



৩৭৪ 
৫ এসএ. এ আসি + ৪ শর সা ০৯৮৫ পপ পা রা রি জা শী সপ লে 

| বলবান; কৃষ্ণ পক্ষের বট হইতে অমাবসত] পর্য্্ত 
চন্্র দুর্বল থাকেন, চন্দ্রের উপর শুভগ্রহের দৃষ্টি 

| থাকিলে তর সর্ধাত্র বলবান হুন। ৰা 
তথ গ্রহগণের দৃষ্টি ্ থান। 

গ্রশ্ন কিছ জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে 

সেই গ্রহের একপাদদৃষ্টি। ৫ম ও ৯ম স্থানে 

স্থানে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হয়। বিশেষ এই যে ৩য় ও 
১*ম স্থানে শণির পূর্ণ ষ্টি। ৯ম ও ৫মস্থানে 

বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি) এবং ধর্থ ও ৮ম স্থানে 

মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি থাকে। ইহা ভিন্ন ১ম, ২য়, 
৬, ১১শ ও ১২শ স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি নাই। 

রাহুর দৃষ্টি। 
ষে রাশিতে রাহ থাকেন, তাহা হইতে দক্ষিণা 

দৃষ্টি। ২য়, ১০ম, স্থানে তিন পাদ দৃষ্টি ) ৩য়, 

বিবেচনা হইয়া থাকে । 

বুহত্জাতকে গ্রহগণের আরুতি কথন। 

প্রকৃতি, অল্লকেশ। 

প্রাজ্ঞ, মেধাবিশিঞ, মৃদ্ববাক্য ও শোভন চক্ষু। 

যুবামূর্তি, দাতা, পিত্ত প্রন্কৃতি, চঞ্চল, মধ্যদেশ 
কশ। 

থাকেন, তথ হইতে গণনায়, ৩য় ও ১০ম স্থানে) | 

অর্দদৃষ্টি) ৪র্থ ও ৮ম স্থানে তিনপাদদৃষ্টি, এব ৭ম 

বর্তে ৫ম, ৭ম, ৯ম ও ১২শ রাশিতে রাহুর পুর্ণ" 

রবি-মধু পিঙ্গল চক্ষু, চতুচত তঙ্, পিত্ত 

চন্ত্র_ক্ষীণ অথচ গোল, বাত শ্রেম্ম প্রকৃতি 

মঙ্গল-_ক্রুরদৃষ্টি অর্থাৎ (অশোভন দৃষ্টি) 

সমীরণ | 
পপ তত ৭ ০ শী পি পা আপ পা পাপা াাস্পাপপাপাসনস জা তত 

বুধ বাকপটু, 
সপ তা আর অয আত ০ ০. পা সস চি 

সতত হান্তযুক্ত, নিত্য 

| পরিহাসধাল, ত্রিদদোশ অথাৎ কফ, পিস্তঃ বায়ু 

| ধাতু। 

| ব্বহস্পতি-_স্থৃণ শরীর, চক্ষু কেশ পিঙ্গলবর্ণ, 
উত্তম বুদ্ধি কফাশ্রিত ধাতু । 

গুক্র--সুখাবিলাসী, মনোজ্ঞ শরীর, গুন্দর 

বাযুধাতু, চুল অতি কৃষ্ণবর্ণ, এবং বক্র। 

শনি-__অলসযুক্ত, পিল চক্ষু, কৃশ। এবং 

দীর্ঘ শরীর, পস্তগুতি। স্থুল, এবং দীর্ঘ অল্প, 

এবং 'রুক্ষচুল অল্পলোম বায়ু ধাতু । যাহার 

৷ দেহে যে গ্রহের ভাগ অধিক, তাহার সেই গ্রহের 

আকুতি প্রকৃতি হয়। 

* সপ্ত ধাতুর অধিপতি । 

ৃ শিরার শনি; অস্থির রবি, রক্তের চন্দ্র 

৷ ত্বকের. বুধ শুক্রের শুক্র, হৃদয় ও মেদের বৃহস্পতি 

| এবং মজ্জার মঙ্গল অধিপতি হন। 

গ্রহের বলাবলে দেহমাত্রেই এ সকলের 
৬ষ্ঠ, ৪র্থ ও ৮মস্থানে অর্দদৃষ্টিণ যে রাশিতে | হৃষ্টতা ও ক্ষীণতা হইয়া! থাঁকে অতএব গ্রহগণ 

রাহ থাকেন, সেই ব্বাশিতে ও ১১ স্থানে রাহুর ; যখন বিরুদ্ধ হন, তখনই গ্রহের যে ধাতু 

দৃষ্টি নাই। কেতুর দৃষ্টি নাই। এই সকল দৃষ্টি | ধাতু কুপিত হইয়উপরি উক্ত স্থানে পীড়া জন্মা- 
|] ও গ্রহগণের বলাবল অন্থসারে, ফলাফলের | ইয়' দেয়। 

সেই 

গ্রহদিগের স্থান। 

রবি দেবতার স্থানের, চন্ত্র জলের) মঙ্গল 

অগ্নির, বুধ বিহার স্থানের, বৃহস্পতি ধনাগারের, 

শুক্র শয়ন স্থানের অধিপতি হয়েন। 

এই সকল স্থানের গ্রহের বলাবলে প্রসবের 

হৃত ও নষ্ট বস্তুর স্থান নির্ণয় হয়। 

গ্রহ্দ্বারা বস্ত্রজ্ঞান। 

রবির স্কুলবন্ত্র, চন্দ্রের নৃতন বস্ত্র, মঙ্গলের 

অগ্রিদগ্ধবস্ত্র, বুধের আদ্রবন্ত্র, শনির জীণ ও বন্ত্র।* 



জ্যোতিঃ শান্ত্র। 
বাস সা পাস» ৮ পাপা রি এরি ৮ ০০০০০০০০ টস ০ 

প্রস্থতির পরিধান বস্ত্র নিয় হয়। 

প্রীসব ঘরের দ্রব্য নিণয়। , 

' রবি তীস্র ঘটিত দ্রবোর অববিপতি চন্দ্র দি 

মানিকোর, মঙ্গল স্ুবর্ণের, বুধ গিতল কীসাপির, । 

বৃহস্পতি রূপার আর এ বৃহস্পতি* নিজ গৃহে 
থাকিলে স্বর্ণের, শুক্তি মুক্তার, শনি লৌহ্ সীশ- 

কাদির অধিপতি হন। এই সকল গ্রহের 

বলাবল বিবেচনা করিয়াক্ৃতিকাঁগারে এ সকল 

ধাতু ঘটিত দ্রব্যের স্থিতি নিণয় করা বায়।" [1 

ধাতুজ্ঞান। 1 

লগ্নে শনি থাকিলে শিশিরকালে জন্ম, শুন্র ৃ 

র 

ৰ 

ৃ 

ৰ 

থাকিলে বসস্তকালে মঙ্গল থাকিলে গ্রীম্মকালে, 

চন্দ্র থাকিলে বর্ষাকালে, বুধ থাকিলে শরৎকালে 

বৃহম্পতি থাকিলে হেমন্তকালে জন্ম জানাযায়। 

দুই বা তিন গ্রহ থাকিলে বলাধিক্য বিবেচনায় 

ফল পাইবে। দ্রেককাণ ভাগকরতঃ মেই দ্রেক্কাণা- 
ধিপতি দ্বারা ধাতু নিণর় হর । নষ্ট জাতকে এই 

গণনার প্রয়োজন । 
অয়ণাদির অধিপতি গ্রহ নির্ণয় । 

রবি অয়ণের, চন্তর ক্ষণের, মঙ্গল বারের, বুধ 

ধাতুর, বৃহস্পতি মাসের, শুক্র পক্ষের, শনি 

বত্সরের অধিপতি হন। 

গ্রহণাং রাশিভোগ কাল নিরূপণ । 

রবিমণনং নিশানাথং সপাদ দিবসদ্বয়ৎ।* 

 পক্ষত্রয়ং ভূষিপুত্রঃ বুধো হষ্টাদশু বাসরাণঃ 
বর্ষমেকৎ সুরাচারধ্য শষ্টাবিংশ দিনং ভৃগু; 

দিবসের যামার্থপতি গণনা । 

১৮: 
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শা ০ আহ আত | সপ আত (পে ০০০০০ ১১ পা আস 

এই সকল গ্রহের বলাবল দৃষ্টে প্রদৰ সময়ে ঘ কৰিলে তাহার প্রতিভাগের নাম যামার্ধী, অত- 

| এব সেই দিনে যেবার হঠবে, সেই বারের অধি- 
পিগ্র্থ প্রথম যামঞ্দ্ধের অবিপতি হু 

তাহাহুইতে ছয়ঞ্ছর বার অন্তরে গণনায় যে ষে 

বলাবিপতি হ 

ইবেন, আর 

বন । 
ওয়া গেল। 

লুবে।পার্ধে নিম্নে একটা 

ধার, ১ম, ২য়) ৩গ, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, 

বি--ববি- শুক্র-বুধ-সোম-নশনি 

_গুরু-ম্ল--রবি 
সোম- সোম শনি-_গুর-মঙগল-- 

রবি শুক্র--বুধদোম 
মঙ্গল__মঙ্গল--রবি-শুক্র- বুধ সোম, 

_-শণি--খুরু-মগ্গল 
বুধ-বুধ_ সোম শশি-গুরু- মঙ্গল 

*.. _রবি--শুক্র-বুধ। 

গুরু--গুরু--মঙগল- রবি-_শুক্র--বুধ 

-দোম- শনি_গুরু। 
শুক্র-_-শুঞ&ঁ- বুধ সোম শনি--গুরু 

-মশগল--রবি- শুক্র । 

শনি--শশি- গুরু-_মঙ্গল- রবি_ শুক্র 
_বুধ-সোম-শনি। 

রাত্রি যামার্ধপতি গণন] | 

রাত্রিমান যত দণ্ড হইবে তাহাকে ৮ ভাগ | 

করিলে, তাহার প্রথম যামার্ধভাগে যে দিবসের | 

গণনা করিবেন সেই দিবসের ধারাধিপতি যে 

শ্রাহ হইবেন তিনি সেই বারের রাত্রির প্রথম 

যামার্ধের অধিপতি হইবেন। এবং এ প্রথম 

দিনমাঁন যত দণ্ড দণ্ড হইবে, তাহাকে ৮ ভাগ : যামাদ্ধ পতিগ্রহ* হইতে ৫ম গণনাক্রমে যে যে 

এ.% শনিঃ নঃ সাং বরং স্বর্ভানুঃ সার্ধ বসরং। ূ বারাধিপতি হইবেন তাহার! যথাক্রমে রাত্রির 

০০ শীত 
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দ্বিতীয়াদি যামার্দের অধিপতি হইবেন, নিষ়্ে 

একটা দেওয়া হইল। 

সুখে এ্রাসবজ্ঞান। 

জন্মকাঁলে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবেন সেই 

রাশিস্থ চক্রের উপর যদি শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, 
কিন্বা শুভ গ্রহের সহিত একরাশিতে চন্র 

থাকেন, তাহ হইলে প্রন্থৃতি স্থথে প্রসব করে। 

এ চক্র'যদি পাপ গ্রহের সহিত একরাশিতে 

| থাকেন ব৷ চন্দ্রের প্রতি পাপ গ্রহের দৃষ্টিথাকে 
তাহা হইলে প্রস্থৃতি বহুকষ্টে প্রদব করে। 

জন্ম সময়ে চন্দ্র যদি শনির নবাংশে অর্থাৎ 
মকর কিন্বা কুন্তের নবাংশে অথবা যে লগ্নে জন্ম 

সেই লগ্ন হইতে গণনায় চতুর্থ রাশিতে 
থাকেন. এবং শনি কর্তৃক যদি চন্দ্র ঈক্ষিত 

হন, অথবা জলজ অর্থাৎ কর্কট ও মীনে থাকেন 

অথবা শনির সহিত একরাশিতে থাকেন, তাহ! 
হইলে প্রন্গুতি অন্ধকারে প্রনবকরে, এবং ইহ! 
দ্বারা অন্ধকারে গর্ভপঞ্চার ও জানাযায়। 

প্রন্থৃতির প্রসব কালের শয্যাজ্ঞান। 

জন্মকালে যদ্দি দুইটা গ্রহের অধিক তাহাদের 
স্বীয় নীচ রাশিতে থাকেন, তাহ। হইলে তৃণ 

পতিত ভূমিতে প্রস্ৃতির শয়ন জানাযায়। জন্ম" 

লগ্ন যদি শীর্ষোদয় অর্থাৎ সিংহ কন্তা। তুলা, বিছা! 

ক্কুস্ত ও মীন হয়, তবে জাতবালকের মুখ উর্ধে 
থাকিয়া মন্তক নিঃস্থত হয়। আর যদি পৃষ্ঠোদয় 

অর্থাৎ মেষ বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর ও মিথুন 
রাশি হয়, তবে মুখ অধঃ হইয়! এ জাতবাল- 
কের পদ নিঃস্থত হয়। আর যদি মীনলগ্নে 
জন্স হয়, তবে হস্ত অগ্রে নিঃস্যত হয়। 

সমীরণ। 

পথে প্রসব । 

যে লগ্নে জন্ম হইবে, সেই লগ্নে ' যদি চর 

রাশি হয়.এবং সেই লগ্ের যে নবাংশেজন্যু হইবে, 

সেই নবাঁংশ যদি. চর রাশির অধিপতি গ্রহের, 

হয়, তবে লগ্নের এবং এ নবাংশের অধিপতি | 

গ্রহমধ্যে, যে গ্রহ বলবান হইবে, সেই গ্রহের 
জ্ঞোতে যেরূপ ভূম্যাদিস্থান নির্দিষ্ট আছে, 

সেইরূপ স্থানাদি বিশিষ্ঠ পথে প্রগতির প্রসব 

হইয়াছিল, জানাায়। 

কহার গৃহে প্রপব। 

, যেলগ্নেজণ্ব হইবে, সেই লগ্ন যদি স্থির 

রাশি হয় ও সেইলগ্নের যে নবাঁধশে জন্ম হইবে, 
সেই নবাংশ যদি স্থির রাশির অধিপতি গ্রহের 

হয়, তবে লগ্নের ও নবাংশের অধিপতি গ্রহদ্বয় 

মধ্যে যিনি বলবাঁন হইবেন । সেই গ্রহ রাশির 
যেরপ স্বভাব, সেইরূপ স্বভাব বিশিষ্ঠ ব্যক্তির 
গৃহে প্রসব হওয়। জান! যাঁয়। 

বাহিরে প্রসব । 

যেলগ্নে জন্ম হইবে,সেই লগ্ন যদিদ্ধযা ত্বক রাশি 

হয় এবং দেই লাগ্নর যে নবাঁংশে জন্মু হইবে 

দেই নবাংশ যদি দ্বাত্মক রাশির অধিপতি গ্রহের 

হয়, তবে এ লগ্নের এবৎ নবাংশের অধিপতি 

 গ্রহ্মধ্যে যে বলবান হইবে সেই গ্রহ রাশির ৃ 

সংজ্ঞাতে যেরূপ ভূম্যাদি নির্দি্ট আছে সেইরূপ 

ভমিতে, গৃহের বাহিরে কোন স্থানে প্রন্থৃতি | 

প্রসব করিয়াছে জানিতে হইবে। 

স্বীয় গৃহে প্রসব । | 

যে লগ্নে জন্য হইবে সেই লগ্নের স্বামী যে 
গ্রহ, তিনি যদি জন্মলগ্নে থাকেন 'এবং এ,লগ্নের 



স্থৃতিকা গৃহ নৃঙওন কি জীর্ণ ।, 

* জন্মুাগ্সে যে যে গ্রহ বলবান, থাঁকিবেন, সেই 
গ্রহ দ্বারা স্থৃতিকা গৃহের অবস্থা জানাযায়, শনি 
সর্বপেক্ষা বলবান থাকিলে সৃতিকাঘৰ জীণ এবং 

দগ্ধঘর ? চন্দ্র বলবান হইলে, নৃতন ও শুক্লব্ 
গৃহ; রবি বলবান হইলে ব্রহুকাষ্ঠ যুক্ত ও কম 

শিল্পকাধ্য বিশিষ্ট গৃহ ॥ শুক্র বলবান হইলে 

মনোরম, চিত্রযুক্ত নৃতন গৃহ ; বৃহষ্পতি বলবান 

হইলে বহুকাল স্থায়ী ঘর জানাঘায়। জন্মকালে 

রাশিচক্রে ষে গ্রহ বলবান হইবেন, সেই গ্রহের 

গ্রহ ষে গৃহে স্থিত থাকিবেন, সেই গ্রহের চতু- 
পার্থের গ্রহদ্ধার৷ সৃতিকা ঘরের চতুপার্থের 
গৃহের অবস্থা জানা যাইবে। যথা এ গ্রহের বাম 

| পারের গ্রহের দ্বারা বাম দিকের গৃহ এবং 

দক্ষিণ পার্থর গ্রহদবারা দক্ষিণ দিকের ঘরের 
অবস্থা জানা যাইবে । এইবপে সন্দুখাদি গৃহের 

অবস্থ৷ জানিবেন। 

কর্কটের অন্তাংশে থাকিলে বাটার ২য় প্রকোষ্টে 

হতিকা গৃহ জানা যায়। 

জন্মুলগ্ন হইতে গণনায় ১ম রাশি যদি ধনু 

জ্যো ৪, শাস্স। 

যে নবাংশে জন্মু হয় সেই নবাংশ যদি তাহার থাকেন, তাহ! হইলে ৩য় শালার জন্ম জান! যায | | 

নিজ নবাংশ হয়,তবে স্বীয় গৃহে প্রসব জানাযায়। | জন্মলগ্ন হইতে গণনায় ১*ম স্থানে মিথুন, কন্যা | 

বারম্বার মেরামত জানাযায়) মঙ্গল বলবান হইলে |. 

[ গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সেইদিকে স্থৃতিকা | 

মজবুতঘর ) বুধ বলবান হইলে নান! প্রকার 

দ্বারা হৃতিক! গৃহের অবস্থা জানা যাইবে। সেই, 

| নবাংশ হয়, তবে সৃতিকা গৃহ উত্তরদিকে ; বৃষ | 

স্বল্প জাতক সতে অন্ুলগ্ন হইতে গণনায় | হইলে পশ্চমধিকে 3 মকর ও সিংহ যি লগ্ন হয়, 

কটরাশি যি ১০ম হয় এবং এ কর্কটে সাং 1 'কিন্বা অন্য চিরে নবাংশ ভাগে এ এ্ররাশির | , 

 প্রকো্টেঃ উচ্চাংশে থাকিলে ৩য় প্রকে আর । এণ।বাগ। 

চয়,-গবং পূর্ণ বলবান বৃহস্পতি যদি ত্র রাশিতে | মকর লগ্নে পরার্দে হয়, এবং এ লগ্নে যদি শনি 
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ও মীনরাশি হইবে, তাহাতে যদি বৃহস্পতি | 
থাকেন। তাহা হুইলে ২য় শালায় প্রসব স্থান | 
জানা যায়। প্রকোষ্ঠ ও শালার অর্থ তল; অর্থাৎ 
দ্বিতল, ভূতল ও ৪র্থ তল ইত্যাদি জানিবেন। 

প্রদব গৃহের জ্ঞান। 
গন্মলগ্নের কেন্দ্র স্থানে যে গ্রহ থাকেন সেই | 

গৃহের দ্বার হইবে । এঁকেন্ত্র স্থানে অনেক গ্রহ 

থাকিলে সর্বাপেক্ষা বলশালা গ্রহের দিক 

স্ুৃতিকা-গৃছের দ্বার হইবে। কেন্দ্রে কোন গ্রহ ন৷ 

থাকিলে লগ্পপতি গ্রহের দিক, সুতিকা গৃহদ্বার 

হইবে । 

বাটার কোনদিকে স্থৃতিকা গৃহ। 
জগ্মুলগ্ন যদি মেষ, কর্কট, তুলা, বিছ! ও কুস্ত | 

হয়, কিম্বা অন্ত রাশির নরাংশ ভাগে প্র এর রাশি 

হয়, তবে স্থতিকা গৃহ বাটীর চতুঃসীমার মধ্যে 
পূর্বদিকে ) ধনু, মীন, মিথুন, কন্তা যদি লগ্ন হয়, || 
কিন্বা অন্যান্য রাশির নবাংশ ভাগে এ এ রাশি 

কিনব! অন্ত রাশিতে বৃরাশির নবাংশ হয় তাহা | 

ক্রীড়ভবন দেবালয় এবং উর 

ভূমিতে প্রসবজ্ঞান। | 
জন্মলগ্ন যদ্দি জলরাশি অর্থাৎ কর্কট, মীন ও | 
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অবস্থিতি করে, এবং এঁ শনি যদি বুধকর্তৃক | জলদমীপে প্রনব জানা যায়, এবং জখ্মলগ্ 

ঈক্ষিত হয়, তবে জীড়াভবন অর্থাৎ গৃহে প্রসব । হইতে গণনায় চতুর্থ, কিন্বা দশমরাশি ঘি জল- 
হয়) তরী শনিযদি রাঁবকর্ডুক ঈলিমত 'হয়। তবে | রাশি হয়। আর এ জলরাশিতে চর্জ থাকিলে | 

দেবালয়ে ) এবং চন্্রকর্তুক ঈন্ষিত হইলে বালুক1 | জলসমীপে গ্রসর্র জানা যায়।.. " * * র 

এবং কীকরমংযুক্ত ভূমিতে প্রসব হয়। নৌকায় প্রসবজ্ঞান। ৰ 

গর্ভ কিন্বা কারাগারে প্রসবজ্ঞ্ঞান | ' জন্মল্লাগ্নে বুধ, কর্কটরাশিতে পূর্ণচন্ত্র ও লগ্ন 
জন্মলগ্নে যদি চন্দ্র থাকেন, এবং তাহার | হইতে ৪র্থ রাশিতে গুরু থাকিলে নৌকায় 

দ্বাদশ রাশিতে যদি শনি থাকেন এবং ্র শনি | প্রসব জানা যায়। 

| যদি পাপগ্রহ গণ কর্তৃক ঈক্ষিত হন, তাহা ূ জন্মলগ্ন জলরাশি হইলে, এবং লগ্ন হইতে 

হইলে কারাগারে প্রসব হয়। | গণনায় মকর কর্কট ও কন্তারাশি যদি সপ্ুম 

জন্মলপ্ন কর্কট ও বিছা হইলে এবং শনি ক্র; হয়, এবং সপ্তম স্থানে চত্্র থাকিলে, নৌকায় 

রাশিতে থাকিলে আর এ শনিকে চন্দ্র দৃষ্টি; প্রণব জানা যায়। | 
করিলে গর্তে প্রসব জান! যায় । ূ মাতৃ পিতৃ গৃহে প্রসবজ্ঞান | 

রমণীয় গৃহে, শ্মশানে ও দেবালয়।দিতে দিবাভাগে জন্ম হইলে, রবিগ্রহ তৎকালে 

প্রসবজ্ঞান। 'ঘলবান থাকিলে, পিতৃগ্ৃহে; ও রাত্রিকালে জন্ম 

যদি নররাশি অর্থাৎ মিথুন, কন্ঠা, তুলা, ধন্থ, | হইলে এবং ততৎকালে চন্র বলবান থাকিলে 

ও কুস্তরাশির পূর্ববা্ অন্মলগ্ন হয়, এ লগ্গে যদি | মাতৃগৃহে প্রসব জান! যায়। দিবাঁভাগে জন্ম- 
শনি থাকেন এ শনিকে মঙ্গল দৃষ্টি করিলে | কালে শনি বলবান থাকিলে পিতৃ ও পিতৃশ্বসা- 

শুশানে, শুক্র দৃষ্টি করিলে রমণীয় গৃহে, গুরু | দের গৃহে এবং চন্দ্র বলবান থাকিলে মাতৃশ্বসা 

দৃষ্টি করিলে অগ্রিশালাধিতে প্রদব জান। যায়, ূ ও মাতুপাদির গৃষ্কে প্রসব জানা যায়। 

এবং এ শনি রবি কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে ধী!  রাত্রিকালে জন্মকালে শনি বলবাঁন থাকিলে 

রবির স্থিতিস্থানেও বলাবল দেখিয়া রধির ; পিতৃগৃহে ও চন্দ্র বলপবান থাকিলে মাতৃগ্ৃহে | 

সংজ্ঞান্থমারে রাজগুহে কি দেবাগারে, কি, | প্রসব জানা যাঁয়। এবং রবি বলবান থাকিলে | 

গোশালায় প্রনব হইয়াছে জান। যায়, বুধ কর্তৃক ূ পিদ্ৃব্য ও পিতৃষ্বসা গৃহে. এবং শুক্র বলবান 
ঈক্ষিত হইলে শিল্পগৃহে প্রগব জান। বায়। থাকিচল -মাতৃশ্বসা ও মাতুলাদির গৃহে প্রসব 

জলনমীপে প্রসবঙ্গান। জান। যায়। , 

] জন্মরাশি জলরাশি অর্থাৎ কর্কট, মীন ও জন্মুকালে শুভগ্রহগণ নীচবাশিশ্থ হইলে 

| মকর বাশির পরার্ধ হয় এবং চন্দ্র যদি এ ; বৃক্ষতলে, চালায়, নদীতীরে কুপসমীপে, বাগানে 

| রাশিতত থাকেন, তবে জলর্নমীপে প্রসব জানা ূ ও পর্বতের উপরে প্রপব জানা যায়: কোন 

|| যায়, আর এ লগ ষণি পর্ণ দেখেন, তাহা হইলেও | স্থানে প্রসব, স্থপ্ম গণনায় নীচস্থগ্রহ মর্ঘো হে 
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] তদনুরূপ স্থানে প্রসব জান। যায়। 

ৃ জানা যায়। 

প্রসবঘরের জনসংখ্যা । 

|]. যে লগ্ে জন্ম হয়, সেই লগ্ন হইতে যে, 

| রাশিতে চন্ত থাকিবেন, 

যে সংখা! গ্রহ খাঁকিবেন, গ্রসবথরে সেই সংখ্যা: 

উপস্ৃতিকা জনের জাতি বর্ণ ও বয়স। 

হইবে। 

গ্রসবঘরের মধ্যে ও বাহিরে উপস্থতিকা- 

গণের নিণয়। 

১২শ, ১১শ, ১০ম, ৯ম, ৮ম ও ৭ম হইবে এই ছয় 

রাশিতে যে সংখ্যাগ্রহ থাকিবেন সেই সংখ্যা 

উপস্ৃতিক1 সুতিকা গৃহের মধ্যে ) 

খখ্যা উপহ্তিক। সুতিকাগারেক্ধ বাহিরে ছিল 

জান! যায়। জীবশর্খা গ্রন্থকর্তীর মতে রাশি- 
| চক্রের দৃষ্তঠ অর্ধেক রাশিতে উপহ্থতিকা গৃহের 

মধ্যে, আর অদৃশ্য অর্ধেক রাশিতে, উপস্থৃতিকা 
গৃহের*বাছিরে ছিল জানা যায়। 

কির অব করের ৭০ সপ _ 
(স্পা লা ০ ৯০» এর 

| গ্রহ বলবান হইবেন, গেই গ্রহ যে রাশির অধি- ূ 
পতি, সেই রাশির যেরূপ স্থান নির্দিষ্ট আছে : 

ৃ 'ঘে লগে । ৰ 

| জন্ম'হইবে, সেই লগ্নেও চন্ত্রকে ,এ সব নীচস্থ 

গ্রহ যদি না দেখেন, তবে জনশুন্ত স্থানে প্রসব ৰ 

ও  ুন্তিকা গুহে ৪ জন উপস্তিকা। মীন বিছ। 

এই" উভয় স্থান মধ্যে ! 

উপস্ৃতিক] উপস্থিত, জানা যায় . 

| 

উক্ত লগ্ন ও চন্দ্র মধ্যে যে যে গ্রহ থাকি-। 

বেন, মেই সেই গ্রহের জাতি বয়স ও বর্ণ যেরূপ, ] নৈথাতকোণে কন্া, পশ্চিমদিকে তুলা, বিছা) 

উপস্থৃতিকাগণের জাতি, বর্ণ ও বয়স তদন্ুরূপ | বায়ুকোণে ধস, উত্তরূদিকে মকর, কুস্ত। ঈশান- 

৪ 

৩৭৯ 

স্থতিকাগৃহ ও জনসংখা। | 

জন্মলগ্ন মেষ, সিংহ ও. ধন্থ হইলে স্থতিক৷ 
গৃহটীর চুঃসীমার পুর্ণবদিকে এবং সথতিকাগৃছে 
৫ জন উপস্থতিকা॥ | | 

কন্তা, বুধ ও মকর হইলে দক্ষিণদিকে এবং 

"ও কর্কট হইলে উদ্ভরদ্দিকে সুতিক ঘর হয় এবং 

২ জনু উপস্থতিকা, স্মতিকাগারে ছিল জানা 

' যায়। 

বুহজ্জাতকমতে বালকের শয্যাজ্ঞান। 

জন্মকালে সুতিকা গৃহ মধ্ধো অ্টু দিকে রাশি 

সংস্থাপিত করিতে হইবে পূর্বদিকে মেষ, বৃষ ; 
অগ্রিকোণে মিথুন। দক্ষিণে কর্কট, সিংহ, 

| কোণে মীনরাশি সংস্থাপন করতঃ দেখিবে যে, 

ইহার কোন লগ্নে জন্ম হইয়াছে । যে লগ্নে 

ূ জন্মিয়াছে সেই* লগ্ন যে দিকে পড়িয়াছে সেই 

জন্মলগ্নের উদ্দিতাংশ গণনায় যে সকল রাশি ূ দিকে জাত বালকের শম্যা এবং তাহার মস্তক 

। সেই দিকে রাখিয়া শয়ন করাইয়াছিল। যদ্দি 

রাশিকে তৎকালে দৃশ্তরাশি বলা য।য়, অপর খাটের উপর শয়ন করায়, তাহ! হইলে যে লগ্মে- 

ছয় রাশিকে অদৃষ্ত রাশি বল! যায়। ছয় দৃশ্ হইবে সেই রাশি-যে দিকে পড়িবেক, সেই 

দিকে খাটের মস্তক ভাগ সংস্থাপন করিয়া ভ্রমে 

এবং ছয় বামাবর্তে গণনান্থ খাটের পায়। ইত্যাদিক ভাগ 

অদৃগ্ত রাশিতে যে সংখ্যা গ্রহ থাকিবেন' সেই | কোন দিকে পড়িবে, তাহ! জানা যাঁয়। » 

যথা], যে লগ্নে জন্ম হইবে, সেই লগ্র রাশি হইতে 

গণনায় প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি যে দিকে পড়িয়াছে, 

সেই দ্রিকে খাটের মস্তক ৩য় রাশি খাটের ,দক্ষিণ 

দিকের, পূর্ব পায়া) ও ৪র্থ, ৫ম রাশি খাটের 
দক্ষিণ, ৬ষ্ঠ রাশি পশ্চিম দিকের দক্ষিণ পায়া, ৭ম, 
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] ও ৮ম রাশি খাটের পেশ্চিম অঙ্গ, ৯ম রাশি খাটের 

বামদিকের বাম পাঁয়া,১*ম ও ১১শ রাশি খাটের 

সপস্পমসিরি 

পিতৃমাত সদৃশ জ্ঞান। 
জন্ম লগ্মে কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, 

বাম অঙ্গ, ১২শ রাশি খাঁটের পূর্বানদিকে় বাম : সেই শুভ' গ্রহের যেবর্ণ ও স্বভার নির্দিষ্ট আছে 

| পায়া। খাটের. পার়াদির 'অক্গ যেরূপ রাঁশি ! সেই বর্ণ ও সেই*স্বভাব জাত বালকের হইবে 

| হ্বারা নির্ণয় করা যায় তাহা এ সকল রাশিতে | 

শুভ এবং পাপগ্রহছগণের অবস্থিতি ও তাহাদের 

বলা.বল জানিয়া খাটের পায়ার্দির অবস্থা ও রূপ 

বিচার হুইয়! থাকে। 

জাত বালকের শিবোজ্ঞান। 

ৰ রবি যদি জন্মকাঁলে বলবান থাঁকেন, তবে পিতার 

দশ ও চক্র বলবান থাকিলে, জানত বালক 

মাতার সদৃশ হয়। 
সত্যাচার্য্যমতে জাতবালকের অঙ্গের চিহ্ন! নির্ণয় । 

জন্ম লগ্ন হইতে"্সপ্তম রাশিতে যদি মঙ্গল 

মেষ সিংহ ও ধনু লগ্নেজন্ম হইলে প্রসব- ূ বৃহর্পতি ও শুক্র থাকেন, তবে বালকের মস্তকে 

কালে জাতকের ( বালকের ) মস্তক পূর্ব দিকে, | 

কন্ঠ! বৃষ ও মকর লগ্নে জন্ম হইলে দক্ষিণ দিকে; 

চিহ্ন দেখ! যাইবে। 

জন্ম লগ্নে শুক্র, মঙ্গল, ও চন্দ্র থাকিলে জাত- 

তুল কুস্ত ও মিথুন লগ্নে পশ্চিক দিকে ; মীন, ৰ কের দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে মস্তকে চিহ্ন দর্শন 

] বিছা ও কর্কট লগ্নে জন্মিলে বালকের মস্তক 
| উত্তর দিকে থাকে । 

অন্তমতে স্তিকা গৃহের দ্বারজ্ঞান। 
কেন্্রন্থানে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহ যেদ্দিকের 

| অধিপতি, সেইদিক স্থৃতিক! গৃহের দ্বার জানিবে। 
£ অনেক গ্রহ থাকিলে সর্বাপেক্ষা! বলশালী গ্রহের 

দিকে শতিকা গৃহের দ্বার জানা যায়। কেন্দ্র 

স্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে লগ্ন যে দিকের 

অধিপতি, সেই দিকে স্থতিকা গৃহের দ্বার জান। 
যাঁয়। 

যে লগ্নে জন্ম কী সেই রাশির যেন্সপ বর্ণ 

গ্রাদীপেকর পলিতারও সেই বূপবর্ণ হইবে । 

ধাত্রীজ্ঞান। 

মেষ, মিথুন, সিংহঃ তুলা, ধনু ও কুস্ত লগ্নে 

| জন্ম হইলে ধাত্রী সধবা, বৃষ, কর্কট, কন্ঠা, বুশ্চিক 

মকর ও মীন এই কয় লগ্নে জন্ম হইলে ধাত্রী 
বিধব। জ্ানিবে। 

হইবে। জন্ম লগ্নের ৮ম স্থানে, রাহু ওগু ক্র 

| থাকিলে, বালফের বাম কর্ণে চিহ্ন হইবে । 

জন্ম লগ্গে গুরু ও সপ্তম স্থানে বাহু থাকিলে, 

বালকের বাম হস্তে চিহ্ন হইবে । জন্ম লগ্নে রবিও 
৮ম কিম্বা ১২ রাশিতে শুক্র থাকিলে, বালকের 

উভয় বাহুতে চিহ্ন দর্শন হইবে। 

জন্ম লগ্নের আআঙ্ঠ কিশ্বা ১১শ স্থানে শুক্র 

অথব। মঙ্গল থাকিলে, বালকের বামপার্খে চিহ্ন 

দর্শন হইবে । 

জন্ম লগ্নে মঙ্গল ও শনি থাকিলে কিন্বা এ 
মঙ্গল শনিলগ্নের ৫ম ও ৯ম স্থানে অবস্থিতি হ্ইয়৷ 

রাহু কর্তৃক ঈক্ষিত হইলে, বালকের লিঙ্গে ও 

গুহ্যদেশে তিল.চিহ্ৃন হইবে। 

লগ্নের ৫ম ও ৯ম রাশিতে, শুক্র ৮ম স্বানে 

গুরু ও বুধ, চতুর্থ স্থানে শনি খাকিলে বালকের 

কুক্ষিদেশে চিহ্ন দর্শন হইবে। | 
জন্ম লগ্নের অঙ্কল ও শনি, ৪র্থ স্থানে শুক্র ও |« 



শিল্ুশিক্ষা | রর ৬৮১ 
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রানু থাঁকিলে বাঁনকের গুলফে পদে, জানুদেশে | গুসন্ভব রাশিতে বুধ ও শনি থাকিলে জাতবাঁল- 

অথব| উভয় বাহুতে চিহ্গ দর্শন হইবে | কের উদ্ভন্ব চিহ্ন হছইবে। 
লগ্মের ৮ম স্থানে চচ্র১২শ স্থানে শুর্র ও গুরু ; | ১. (জমঙ্গঃ) 

দেশে যতই ভাঙার এ ততই | কিন্ত খিক 'ও গ্রন্থপাঠ এক নয়। স্থার্থ রা 

নালকগণ ও যুব্গণ দর ইতেছে।*। অধিকাংশ সমরে গকৃতির অন্থবর্ভন ঘা, 

এখন আর তাহারা পুর্ধের মত গুরুজন ব এ দুটি ন্ক দ্বার। হই! থকে | শিও। শৈশব হইতে 

গ্রবীন্দিগকে সমুচি সম্মান করে না। এখন | যাহা দেখে, যেক্$গ শোনে মেইরূপ ধারণাই 

আর তাহাদের দোযোল্েখ করিয়া ভতপনা | তাহার যনে দৃঢ় হয়, এই জগ্যই শান্তস্বভাব 
করিলে নীরবে সহা করিয়া ক্বীয় দোষ শোধনের | পিতা মাতার পুত্র বন্তাগণ প্রায়শঃই শান্ত 

চেষ্টা করে না । এরূপ বে শুধু আমাদের দেশেই ! প্রন্কতি হইত কিন্ত শ্রক্ষণে শৈশবে গালনভার 

হইয়াছে তাহা নয়, সকল সভ্য সমাঁজেই এই ! দাসদাসীর হস্তে পতিত হওয়ার বালকগণ তাহা- 
অবস্থা। কিন্তু সত্যতার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক | দেরই স্বভাব পাইয়া থাকে, তাহার পর বিদ্যা- 
ও যুবকদিগের মধো বিনয়াদি গুণের অভাব হয় নয়ে প্রবি হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতির অন্থুরূপ বালক 

সস পপ পাপ ও পপ শাস 

কেন? শিক্ষার দোবেই যে এরূপ হয় তৎবিষয়ে | বালিকাদিগের সহিত সৌজদ্য স্থাপন পূর্বক 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু কথা,এই, সভ্যতার | সেই শিক্ষার পূর্ণতা সাধন করে। সেই জন্যই 

সঙ্গে সঙ্গে-_ শিক্ষা! বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে_ শিক্ষা | এরূপ ঘটিয়। থাকে শিশুপিগের সদক্ষে নিরন্তর 

বিষয়ে কি এমন দোষ ঘটিতেছে যে দোষ, যে নৈভিক উদাহরণ বর্তসান থাকা কর্তব্য । 

সময়ে শিক্ষার তাদৃণ প্রচলন ছিল না সেই সময়ে | মাতুগর্ড হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই 

বর্তমান ছিল না? শিশুধিগের শিক্ষা আরম্ত হয়। তদবধি ৩৪ 

সে দোষ এই--সভাতা। বৃদ্ধির সঙ্গে মঙ্গে বৎসর বয়স পধ্যন্ত সে যাহা করুক লালিত হয়, 

মাতৃহন্ত হইতে সন্তানের শিক্ষাভাম্র অন্তরিত ; তাহার স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে। যেরূপ 
হইতেছে_-সেই জন্তই শৈশব হইতেই ছুর্নীতির | দেখে যেরূপ শোনে তন্ুরূপ শিক্ষালাভ করে। 

|.আধিক্য হইতেছে। তিন বৎসর বয়স হইতেই তাহার কার্ধ্য করি- | 

* যাহারা শিক্ষা ও গ্রন্থপাঠ এক মনে করেন | বার অভিলাষ হয়, মনেতে অনুসন্ধান স্পৃহা জন্মে 

তাহারাই উল্লিখিত গিদ্ধান্তে দোষারোপ করিবেন, | কোন দ্রব্য লইলে তাহার ভিতব্পে কি আছে | 

৫ 



টা 
সমীরণ। 

তাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়। এজন্য কোন দ্রব্য গৃহস্থালী শিথিত, এখন সে সকল একেবারেই 
নিকটে পাইলে তাহা. ভাঙ্গিয়া দেখিয়া আবার ; লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেকালের কপাটা- 
জুড়িতে চেষ্টা করে এসময়ে তাহাদিগকে যদি খেলার পরিবর্তে ফুটবল প্রবর্তিত হ্ইয়াছে। | 

এরূপ খেলানা দেওয়া! যায়-যাহা অনান্বামেই ! সেকালে বালকনালিকারা কর্মক্ষম হইতে শিথিও 

ভাঙ্গে ও জোড়! দেওয়! যায় তাহা হইলে । এখন বাবু হইতে শিখিতেছে। 
ভাল হয়। বাক্যন্র্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নানা কলকখা, তিন চারি বতদর পর্যযআ শিশু- 

বিষয় জানিবাঁর জন্ত নান! প্রকার প্রশ্ন করে, । দিগকে কখনই ছুর্নীতিপরায়ণ দ্বান দাসীর তত্বাব- 

অনেক সময়ে এমন অনেক প্রশ্ন করে যাহার | ধানে দেওয়া কর্তব্য নয়। তৎপরে মাতার | 

সহুত্তর দিতে গেলে খড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্বের | শিক্ষা দিবার সামর্থ থাকিলে আরও ছুই তিন | 
মীমাংসা করিতে হয়। কিন্তু তথাপি তাহাদের [ বৎসর তাহারই তত্বাবধানে শিক্ষিত হওয়া ভাল। 
কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য যথাসাধ্য সছুত্বর দেওয়া ;-কারণ স্নেহই শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ। 
কর্তব্য, তাহাদের প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ বা | 
তাহাদিগকে ভতগরনা করা কোনরূপেই কর্তব্য 

নয়। এই সময়ে তাহারা কোন অকর্্ম করিলে 
জিজ্ঞাসা করিবামান্র স্বীকার করে সে সময়ে 
যদি তাহাদিগকে কৃতকার্যের জন্য দণ্ড দেওয়া 
যাঁয় তাহ! হইলে তাহারা আর অকর্্দ করিলে 
কদাচ স্বীকার করিবে না, মিখ্যা কথা কহিতে 

শিথিবে, এজন্য তাহারা যাহাতে অকর্ম করিতে 

রা পারে সেজন্য সাবধান হওয়া কর্তব্য এবং 

যেরূপ কার্য করা উচিত নয় তাহাও বুঝাইয়া 

দেওয়া কর্তব্য যদিও সে উপদেশে তখন কোন 

উপকার হয় না বটে কিন্তু কালে সে উপদেশে 

ফল পাওয়। যায়। 

শিশুদিগকে খেল। করিবার ও তাহাদের 

শিক্ষার উপযোগী দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়! 
কর্তর্য। কিন্ত আধুনিক সভ্যতার অনুরূপ 

| প্রচুর জীড়নক বহু ব্যয়সাধ্য। সেকালে ছেলেরা 

খেলার ঘর করিত; নারিকেলের মালা, হাড়ী 
কল্মী ভাঙ্গা খোলা এই সকল দ্রব্যের সাহায্যে 

কিন্তু সে পক্ষে একটি শ্রধান অন্তরায় এই 
আমাদের দেশের আধুনিক জননীগণ শিশুর 
লালন পালন কার্ষ্যে একান্ত অজ্ঞ। সেকালের 

জননীর! লেখাপড়া না জানিলেও, শিশুদিগের 

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে ও তাহাদের সা'মান্ত পীড়াদি 

হইলে তাহ] সহজেই আরোগ্য করিতে জানি- 

তেন। কিন্ত এখন এত কোট, ্টকিৎ পেনি- 

ফ্রক প্রচলিত হইয়াও শিশু রোগমুক্ত অবস্থায় 

অতি অল্প দিনইঘথাকিতে পায় । 

বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হই- 
য়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। 

কিন্ত আখ্যানমগ্তরী সীতার বনবাসের সঙ্গে | 
সঙ্গে শুধু জুতা কক্ফর্টার বুনিতে না শিথাইয়! 
গৃহস্থালী ও সস্তান লাণনপালন শিক্ষা দিলে- যেন 
একটু ভাল, হয়। সেকালে বালিকার এত 
লেখাপড়া শিখিত না বটে কিন্তু এ দুটি কাজ 

ভালরূপে শিখিত। 

যাহাতে শিশুদিগের দেহ ও মনের উন্নতি 
ক্রমে ক্রমে সাধিত হয়, অতি শৈশব হইতেই, 



তাহার চেষ্ট হর উদিত। বালকের দেহের | 

মধ্যে কোন অঙ্গ যদি ছুব্বণ হয় তবে যাহাতে, 

বণিষ্ঠ হয় সেদিকে দৃষ্টি বাখিলে পরে ভাল 

হুয় সঙ্গে সঙ্গে কর্ণদিরও ফুহাতে রীতিমত : | 

চালনা হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য । ূ 

৮ সপ" হারোরহারারাঞারারার 

বিউবনিক প্লেগ কি? 
১। তাঁহার লক্ষণ আযুর্কেদের কোন | 

রোগের লক্ষণের সহিত মিল হয় না বলিয়া 

সাধারণ লোকের বিশ্বাস? ডাক্তার মহাশয়ের | 

হক়্ত বলিতেছেন ইহা সম্পূর্ন ই নৃতন। কবিরাজ | 
মহাশয়দের ভিতরও মত ভেদ দেখ! যাইতেছে। 

যে যাহাই বলুন আমি কিন্ত কোন মতেরই ; 

পক্ষপাতী নহি। কোন কোন খ্যাত নানা: ৃ  

কবিরাজ মহাশর ইহাকে পত্র” রোগ বলিয়া | 
মত গ্রকাশ করিয়াছেন বধ রোগের লক্ষণের ৰ 

সহিত ইহার মিল খুবই কম, তাহাতো “দাসী 

নামক” মাসিক পনত্রিকাতে প্রকাশ (১ম ও ১১শ 

সংখা] অক্টোবর ও নবেদ্ধর মাহা ১৮৯৬ সাল।) 

২। ইহা নূতন নহে, আঘুর্ধেদে ইহা আছে। 
| আমার মত এই ১ 5 

ক। গণীয় মারী £₹__-অসাধ্য অপটী বা গ্রন্থি 
বিসর্প রোগ। যথা _অপচী--গুড়কতুল্য গ্রন্থি। 

ইহার-_লক্ষণ এই £-_ 

বিউবনিক প্লেগকি ? 
পপ পপ আচ পপ (সপ সপ» শপ আলাপ শশা আজ 

এই ছুইদিকে দি রাখিক়্া, যাহাতে তাহাদের 

জ্ঞান তৃষা বদ্ধিত হয় গেইকূপ যত্ব করিলেই, | 

৷ শিশুদিগের , শিক্ষার» পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করা 

হয়। , 7 

কুর্বস্তি গৃথিতান্ তেভাঃ পুনঃ গ্রফুপি 

তোহনিল। 

তান্ দোষানু্ধগো বঙ্ষঃ কক্ষ! মন্যা গলাশ্রিতঃ। 
নানাগ্রকারান্ কুরূতে গ্রন্থিন্ সাত্বপচী মতা! ! 

অপচী ক মন্ড।গ্ কৃক্ষ। বক্ষণ মন্ধিষু। 
গওমাল।ং বিজাণীগাদ পটাতুগ্য পক্ষণাং | 
গ। পীনন প্রর্বশূণ কান জরশ্ছর্দি যুতাত্ব 

সাধ্যাঃ ॥ 

(ভোজ, নিদান ৬। ১৪৪ পৃষ্ঠা | 
এই হচ্চে গম্ভীয়মারী;) উপরোক্ত (খে)| 

মক লক্ষণের সহিত যাঁদ (গ) মাকা লক্ষণ বা 

উপদ্রব যোগ হয় তবে রোগটা অসাধ্য জানিবে। || 

(ঘ) অসাধা হইবার আরও একটা যুক্তি এই | 
হইতে পারে) ইহাতে ষে লোককে এত শী 

মারিয়া ফেলিতেছে তাহার কারণও এই সং- 

যুক্তির ভিতর আসিতেছে । প্রথম দেখ কিকি 

দোষ কুপিত হইয়া এই রোগটার উৎপত্তি হই- 
খ। বাঁতপিত্ত কফ বৃদ্ধা মেদশ্চাপি সমাচিতং | | তেছে, তাহ! এই--ধাযু পিত্ত কফ বুদ্ধি হইয়া 

» জজ্ঘাযা: কণুরাং প্রাপ্য মস্যাও সদৃশান্ বহুন্। : মেদ ধাতুর সহিত একত্রিত হইল। বায়ু, পিত্ত 



৩৮৪ . সমীরণ। | 
টি ০ সপ ও নত পতন আর বত পরা ও আ টং সপ পপ 

কফ, যখন প্রকিত-& তখন নি্হা; সারিপাতিজ। 

তাহাতে মেদ ধাতুকে আশ্রয় করিল সুতরাং | মেদোগতঃ সা্নপাতঃ কফঞ্লং সমুহ তঃ ॥ 

০ পাটি কী পোপ সপ পর ওজর নি 

ইহ মেদোগিত সন্নিপাতজ রোগ ; আবার ইথাতে তবে,ইহ। নিশ্চয়ই গ্রমাণ হল বে ককোস্বণ 

জর আসা যোগ দেওয়াতে ইহা (মদোগত সন্নিগাতজ জর বশির ৩ দিনের ভিতর মারির), 

সন্গিপাতগ্গ অর রোগে পরিণত হইল । আবার ূ ফেলিতেছে। তবে দোথের বলাবনের স্ব | 
| দেখ এ দোষ (বায়ু, পিন্ত, কফ) বখন জঙ্বাকে র বা আধিক্ক্য হেতু ৮১০ দিনও সময় লইতে 

| পাইর়াছে, তখন অভিরিক্ত কফ প্রধান * কেন, | পারে। কনিকাতার মিউনিসিপ্যাল [717 

না, “জজ্ব্যাভা শ্নৈন্মিকঃ পুর্বং শিরান্তোংনিল | 91৫8৮ (ডাক্তারও ) কাগজে লিখিক্সাছেন যে 

সম্ভব ৮ (২০ নিদান স্থান; মাধব) ভ্বরটা [1011৬ বা ])1)7014 আকারে হইতেছে 

|]. ঠ্রৈথিকঃ-্েক্ো্ণঃ ইতি-_বিজয় রক্ষিতঃ) ; তাহা, হইলেই এই সিদ্ধান্তই যখার্থ। তবে এই 
ইহাতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহা হইলে | রোগ সাংঘাতিক মহামারী হইবে তাহার আর 

| ইহা! মেদোগত কফ্কোন্বণ সন্নিপাতজ জর, ইহার ; বিচিত্র কি 
উপরণড আরার বাধুর বল অতীব প্রধান।) তাহ ২। 'আর এক কথা ইহ! সংক্রামক কি না? 

যদি হইল তবে দেখ ভান্ব কি তন্ত্র হইতে বিজগ্ ক। ইহার সংক্রামক হইবার আশ্র্ধ্য 
রক্ষিত কি পিখিয়াছেন £₹- কিছুই নাই। ্চরক” মহামুণি ষখন বলিয়াছেন 

( শেষের ছত্র এই )। বে, জল বায়ু দেশ কাঁল খতু ইতাদি বিকৃতি 
“মেদোগত সন্গিপাত কফ ফলং সমুদান্বত:”। | হইলে মহামারীর কারণ হইতে পারে। তখন 
তাহা হইলে মেদোগত সুন্লিপাতের লক্ষণ | গণীয় জ্বর থে বন্ধে দেশে মহামারীব্ূপে 'অবততীণ 

আর কফোন্বণ সন্নিপাতের অরের লক্ষণ একই । হইরাছেন তাহা অসম্ভব নহে, স্থতরাং ইহাকে 

হইল! সে লক্ষণ এই-_ সংক্রামক বল। যাত্তু। 
| “কফোবণঃ সন্নিপান্তো ষদ্য মস্তোঃ গ্রকুপ্যতি ॥ খ আবার দেখ যখন জ্বর ইহার প্রধান 

পপ পপ, ৭৮৮০৯ পি পপ পাপ পপ 

তথাত্র ন্নাতি ভুক্তে বা ত্রিরাত্্ৎ নহি জীবতি। 

তস্য শীত জর স্বপ্ন গৌরবালস্য তথ্বরঃ | কারণ হইল তখন ইহ। শান্ত্রতঃ সংক্রামক হুইতে | 
হর্দি মুচ্ছ। তৃষা দাহ তৃপ্ততরোচক হন্ত্রহাঃ ॥ পারে। 

ঈবনং মুখ মাধুর্ষ্যং আতোবাগ্ছরিণিও্রহঃ। * যথাঃ _(কুষ্ঠাবিকারে লিখিত, নিদানস্থান।) | 
 শ্লেক্ষণে। নিগ্রহ্ঞ্চাস্য যদ] প্রফুক্ষতে ভিষক্ ॥ 

 তদীতস্য ভূশৎ পিত্তঃ কুর্ধ্যাৎ দোপদ্রকৎ জরৎ। 

 নিগৃহীতে তু পিস্তে চ ভূখং বায়ু গ্রকুপ্যতি ॥ 

_ নিরাহারপ্য মোহত্যথং মেদে। মজ্জাগ্িবাবতি। 

একশব্যা সনাচ্চৈৰ বস্ত্র মাল্যানুলে পনাৎ ॥ 

কুষুং জরশ্ঠ শোষ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ। 
বি ওপপগিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নবং ॥ ১৬ 

.* আঁষ কোন নবাগত বন্বেবাসী বন্ধুর মুখে শুনি । তাহা হইলে ইহা পিশ্চয়ই সংক্রামক রোগ।' 

] যাছি যে ইহ। উজ আশ্রয় নি হইতেছে। 

প্প্রসঙ্গাগ্দাত্র সংস্পশানিঃ শ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ | 

৩। গণ্ভীয় জরে যদি রক্ত পিত্তের গ্রুকোপ 1 



তীর্থ। ও ৩৮৫ 

রি জে বাট, তর অক হান অপ তত জা ৬৩" সপশপ্পা শা” ২ এও আর 

দেখা যায় তাহা হইলে তাহারও সিদ্ধান্ত এই অতএব ইহাতে রন গিও্ডেরও আগমন 

বখাঃ__ যে অপচী রোগে পানস রোগ আসিবে | হইতে পারে। ৰং 

তাহাতে রত পি৬ও আগিতে পারে কেন না ৪। দৈশকাল পাত্র তে দক্ষিতি এপ, তেজ: 

“পীনস নামা রোগের মব্যে ১টা প্রধান রোগ, ঃ মরুৎ ব্যোম ওস্মতর বিকৃতি সনিত সামান্ত 

মুণিরা সেই নাপারোনে রজ্গাপস্েন্ও আগমন | পামাস্ত নোগও চিন্ন ভিন্ন কম বেশী লক্ষণাঙ্রান্ত 

গণণ। করিয়া নাসারেোগের অপর ষোড়শ নখখ্য [হইতে পারে। এক রোগের গ্াথি লিখিত শর্ঝ 

পুরণ করিয়াছেন । যথাঃ 1 লক্ষণ বাশি গোগী' অতীব ছুলভি। প্রায় 

অর্ধ, স্ব, শোথীশ্চত্ব! রোহর্শ শ্তুর্বরিধং। দেখিতে পাওষা যাযনা। 

চতুর্বিধং রক্তপিত্ত মুক্তং আগেহপি তদ্বিহঃ ॥ এখন পাঠকবর্গ দেখুন আধুর্ধেদে এ যোগ 
(২১ । নাগাধিকার নিদান স্থান) * * | পাওয়া গেল কিনা । 

পপ বি 

তীর্থ । 
বেলা দ্বিগ্রহর। 'পনদেব স্বীগন প্রচণ্ড | আশ্রয় নাই, কেবল অতি বিস্তীর্ণ মাঠ। তিনি | 

রশিচ্ছটায় দিক্ বিদ্িক্ উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়া- | যে দিকে নয়ন ফিরাইস্ডেছেন, সে দিকে অগ্রি- 

ছেন। যেন সমস্ত দ্ধ করিতে তাহার উদয়। ূ স্কলিক্গবৎ খুন্সিকণা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত 

বিহঙ্গম সকল অশহা উত্তাপে উত্তাপিত হইয়া হয়না চতুর্দিক নিস্তব্ধ সাড়াশন নাই; যেন 

গাকিয়! থাকিয়া! একপ্রকার ক্লেশজনক অন্ফ,ট- | সমন্ত পৃথিবী সপ্ত । বহুদূর পথ ভ্রমণে শরীর | 

ধ্বনি করিতেছে, কিছুতেই নিস্তার পাইন্ডেছে । । অবসন্ন হইয়! পড়িম্বাছে, তষ্চায় ছাতি ফাটিয়া | 

ন1। পথে ঘাটে মাঠে ফলকথায় যেখানে সূর্যের ৃ মাইন্ডেছেত কিন্তু কি করেশ,। কোথায় যান, | 

গ্রখর কিরণ বিরাজ করিতেছে, তথাঁয় কাহা- : বমিবার স্থান নাই যে তথায় বিশ্রাম করেন, | 

রও যাইতে সাহস হইতেছে না। বাযুতাড়িত ড়া হযা স্থখ নাই, সে উত্তপ্ত ভূমিতে দাড়ায় | 

 অগ্থিশ্ষলিঙ্গবৎ ধুলিকণ! চ্ভুর্দিকে বিস্তারিত | কাহার সাধ্য, আবার এই কষ্টের উপর উত্তপ্ত | 

হইতেছে। শৃগাল কুকুর।দি গ্রাণিসমূহ ৰিকৃত | ধুলিকণ তাহাকে দগ্ধ করিতেছে; স্থতরাং 

মুখ ব্যাদান এবং জিহ্বালোল করিয়! হীাপাই- | ক্লেশের অবধি নাই। কিন্তু ইহাতেও ফ্কাহার 
তেছে। এই ভরানক সময়ে এক পথিক বহু- ! জক্ষেপ নাই, অবাধে চলিয়াছেন। এক.দিক 

দূর বিশ্বৃত এক মাঠ অতিক্রম করিয়া চলিয়া- | লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু সেই লক্ষ্য পথে 

এ ছেনধ সেখানে বৃক্ষের লেশ মাত্র নাই, কোন | যাইতেছেন: কি অন্ত পথে যাইতেছেন; 



ৃ ৩৮৬ 

(বিন ওল আট ই | সাবা 

তাহার ক্ছিই সথিরতা নাই। কত দিনযে এই 

(ভাবে যাইতে হইবে কে বলিতে পারে? শরীর 
[এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে 'ষে দড়াইতে অক্ষম, 

তথাপি তাহাকে চলিভেই , হইবে-যাম 

নাই। 

নাচিতে হেলিতে ছুলিতে ছুটিতেছে,কখন পরস্পর 

ঘাত প্রতিঘাত হইয়া অস্ফ টপ্বনি করিতেছে। কখন 

(বা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিক ভ্রুতবেগে 

ছুটিতেছে দেখিতে পাইলেন। সেই তৃষ্ণাতুর 
পথিক তাহার তটে উপস্থিত হইলেন। 

(তটে উপস্থিত হই! দেখিলেন, নদীর জল তট 

[হইতে বিংশতি হস্ত দুরে অবস্থিত এবং তট 
জল হুইতে সরল ও উচ্চভারে দণ্ডায়মান, সুতরাং 

পথিক নিক্নপায় হইয়। তগ্টাপরি কিংকর্তব্য 

(বিমূঢ় হইয়। দণ্ডায়মান রহিলেন। ভাহাঁর অন্তরে 
নানা ভাবের উদয় হইল । গ্রাথমণ্তঃ তিনি মনে 

করিলেন, ফেকোন প্রকারেই হউক তৃষ্ণাদূর 

(করিবেন, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল 

হইল, নিরূপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি 
ফদ্দি মস্ত হইতেন তাহ! হইলে তাহাকে জলে 

অবর্তরণ করিতে অধিক ক্লেশ গাইতে হইত না, 

স্থৃতরাং তাহার এ চেষ্টা বৃথ]। 

অতংপর অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলেন, 

যে, যে তীর্থ ( ১) যে ঘাট অবশিষ্ট ছিল তাহাও 

0১) অবতরশিক। ঘাট ষখা__ 
তীর্থে তদীয়ে গল সেতুবন্ধাত প্রতীপগ। মুন্তর 

তোইসা গঙ্গ।ম্। ৩৩ গ্লোক, ১৬ সর্গ রঘুবংশ | 

কিন্ত তিনিত মত্স্ত নহেন যে জলে ঝাঁপ দিবেন,» 

 বুহিক্বাছে। কিন্তু 

সমীরণ। 
€ 4 

টিটি টি টে 

ভাক্ষিয়া গিয়াছে, এক্ষণে কেবল ভগ্গাংশ টুকু | 

এই ভগ্নাংশ শর্মা করে কে? 

৷ যাহারা তীর্থ নির্মানের জন্য প্রাণমন সমর্পন ূ 
করিয়া ছিলেন 'ীহাঁরা তআর নাই? তাহীা- 

দিগের ক্ষমতা আমাদিগের মত ত স্বপ্ন নহে,তীছা- 
বহুদূর গমনের পর একটা প্রবাহিতা নদী | দিগের অগীম ক্ষমতা। তীহারা তাহাদিগের 

দেখিতে পাইলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ নাঁচিতে | অসীম ক্ষমতা দ্বাা যে কত শত তীর্থ নির্মান 

করিয়। গিয়াছেন তাহার ইয়ন্তা নাই; কিন্ত 

আমর৷ ক্ষুদ্র জীব হইয়া! তাহাদিগের অপেক্ষ। ক্ষুদ্র 

হইতে,্ষুদ্রতম জীব হুইয়। কি প্রকারে তাহা- | 
দ্রিগের সমকক্ষ হইব, কি প্রকারে ভগ্নাংবশিষ্ট ] 

তীর্থ নির্মান করিব ইহা অসম্ভব। তাই বলিয়া | 

হতাশ্বাস হইয়া থাকা মানবোচিত কার্ধ্য নহে। | 
সেই সকল মহাস্মা মেই সকল জীবনুক্ত পুরুষ 
যাহা উপদেশ দিয়! গিয়ছেন, যাহা পাঠ না | 

করিলে হৃদয়ের দুর্বলতা! মানসিক অবনতি ঘটে 

তাহা উপেক্ষা না করিয়া যদ্রি আমর] সেই সকল | 

মহাখ্সাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্ধ্য করি, 

তাহা হইলে আমাঠিগের অবনতি কোন কাঁলেই 

' হইবার সম্ভাবনা হাই। 

আজি মানব ইহ সংসারে পুত্র কলত্র স্বজন | 
পবিবারবর্গে উৎ্পীড়িত হইয়। ঠিক সেই তাপিত | 

পিপাসার্ত ও শ্রান্ত পথিকের দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, | 
কিন্তু বিনি আধিব্যাধি পরিতপ্ত ইহ অংসাঁরের | 

বিষম ভার হইতে মুক্ত হইতে প্রয়াস করেন | 

খিনি জালা আলাময় সংসার অতিক্রম করিয়া 

পরম পিত। পরমেশ্বরের শাস্তি ক্রোড়ে অবস্থিতি 

করিতে প্রাণ মন সমর্পন করেন, বিনি ভগবৎ 

প্রেমে বিহ্বল হইয়া গস্ব্য পথান্ুসরনে প্রবৃত্ত 

হয়েন, বিনি সেই অনুগৃহ পদার্থ প্রাপ্তির তাশয় |» 
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ক 
০০০ গা এপ রা, এ অহনার ০০৩৮-৯০-২০ ০০৯৭ আপা এজ --০-.০৭ আপ সা চপ 

তীর্থ যাত্রা ফরেন, তিনি কখনই নিরাশ | ভূমি নাই! সংসারের জালা আলার জলিত 
হয়েন না, তিনি কখনই তাহার প্রেম হইতে | হ্বদয়ের, একমাত্র জুড়াইৃবার স্থান উ্বারা ভূমি 
বঞ্চিত হয়েন না। কিন্ত মানব ইহ সংমারে জড়িত - তীর্থ সেই তীর্থ ভাঙ্গিয়! গিরাছে ও কিন্ত 
টা বলির! বিবম জালাম্ব জর্ঞরিত হই- | সপ্তন্দোন্টা ভারতবাসীর হৃদরের স্তরে স্তরে 

তছে। মান্সায় মুগ্ধ হইয়া রৌদ্র তাপিত শুগাঁল । তীর্থের মহিমা উজ্জল স্বণাক্দরে খোদিত রহি- 

কুন্গুরাদির মত ইপাইতেছে, পিপাশায় ছাতি »ছে। ভবেকেন আজ তার্থের এত ছুর্দশ। 

ফাটিয়া যাইতেছে শরীর অবসন্ন হইয়। পড়িতেছে, ' তবে ফেন আব তীথের অবস্থা দশন করিলে 
কন্ত জল গ'ইতেছেনা। ঘিনি শান্ত পিপাসার্ত চক্ষে,জল আইমে, তবে কেন আঙ্গ তীরের নাম 

| পথিক সদৃশ সমস্ত বাখা বিপন্তি অতিত্রম করির| ] করিলে ভক্তির উদ্রেক হয়না, ভবে কেন শুন্ঠময় 

| অথাবে চলিতে আরম্ভ করিয়া পরমা্মাক্টণ | ভীর্থের কালিম' শ্রবন করিতে হইতেছে, তবে 

| স্রোত বাহিনী নদার তটে উপস্থিত হয়েন, তিনি | কেন আজ তীর্থ দর্শন করিতে পশ্চাৎ পদ হ্ইয়। 

| 'তটে উপস্থিত হইয়াও জল পাইতেছেন না, গ্রেম থাকি ? ইহার কারণ কি? ইহাঁধ কারণ কেধল 
পাইতেছেন ন|, কারণ জল অর্থাৎ প্রেম নিকট | জীবন্ত একাগ্রতার অন্ভাব, হৃদয়ের ছুর্ববলতা। এবং 

] হইতে অনেক দুরে অবস্থিত। যে একমাত্র তীর্থ | সমস্বের পরিবর্তন ! সুতরাং আজ ভারতবাসীর 
অবশিষ্ছিল তাহাঁও ভাঙ্গির! গিয়াছে, সুতরাং | অস্তঃকরণে তীর্থের, মাহাম্না বিরাজিত থাকি- 

অবতরণের স্বান কোথায় ষে ভৃষ্ণারুর করিবেন, । লেও পুণ্যময় তীরের এত ছুর্দিশ।। 

প্রেমাস্বাদনে তাঁপিত প্রাথ শীতল করিবেন । একটু প্রকষ্টরপে" পর্যালোচনা করিলে, 
যদি তিনি মতম্য হইতেন জীবনুক্ত পুরুষ হইতেন | দেখিতে পাই €, পুর্বে হিন্দুর হায়ের অতি 

তাহা হইলে তাহাকে জলে অবতরণ করিতে | গুঢ়তম প্রদেশে ভীর্থের মহিমা! বিরাব্িভ ছিল, 
নিমগ্র হইতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইত না, | সেই হেতু ভীর্থের সম্মান রক্ষার্থে তাহারা জীবন 

অন্নেই সিদ্ধি লাভ করিতেন; কিন্ত তিনিত মস্ত : পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে কুপ্ঠিত বোধ করি- 

নহেন, তিনিত জীবনুক্ত পুরুষ নহেন যে জলে । তেন না। তাহাদিগের হৃদয়ের প্রসন্নত] অবি- 

ঝাঁপ দিবেন, প্রেমে ডুবিরা থাকিবেনঃ ম্ুতর।২ | চলিত অধ্যবসায় এবং জীবন্ত একাগ্রতা দর্শন 

তাহার সাধ্যাতীত। | করিলে শিস্মযাপর হইতে হয়। বহুদূর পথ 

কেহ বলেছ ইহ সংসারে পলাইবারপথনাই । ভ্রমণে শ্রান্ত, পিপাসায় কাতর, সর্বাশরীর গরঞ্ল 

কোন্*থে যাইব যে পথদিয়! ঠাণায়নের চে; র পুর্ণ তাহা হইতে রক্ত এবং পু'জধাব৷ অনর্গল 
করিব, দে পথেও গুখ নাই ছুঃখমর | এ ছুংখময় | ৷ বহির্দত হইতেছে । তপন-তাপ-তগ্ত প্রস্তর 

সংসারে থাকিয়া কোথায় স্থুখ পাইব ৯ কে সুখ ! পির্টিত দেব মন্দির প্রাঙ্গনে « জয় শিব শঙ্কর » 

দিবে? এছুঃখময় সংসারে থাকিয়া কি সুখ | উচ্চারণ করিতে করিতে লুঠিত হইতেছে। 

প্রত্যাশা করা যায় না? মরুভূমে কি উর্বার! : কণ্ঠের সীমানাই তথাপি ভূমে লুষ্ঠিত হইতেছে, 

] 
| 
| | 
| 



৬ গছ 

৩৮ ৃ সমীরণ। 

| তাহার বিশ্বান অটল অচল, রোগ হইতে মুক্ত না); তখন কোন্ নরাধম তীর্থ পর্যটন করিতে 

[ হইলে গৃহে ফিরিবেন নী, গ্রতিষ্ঞ করিয়াছেন। : প্রয়াসী না হইতেন, তখন কোন্ নরাধমের 
| স্থতরাং তাহার অটল অচল ববশ্বাম কাহার সাধ্য | পাষাণ হয়ে শ্বাত্তিক ভাবের উদ না হইত 

| মন হইতে অশসারিত করে£ কাহার* সাধ্য | তখন কোন্ নরাধমের চক্ষে আননাশ্র বিগলিত 

| তাহার হৃদয় হইতে সে আনন্দ টুকু কাড়িয়ালয়। ; ন! হইত! কিন্তু আজি বালি কি দুঃসময় পড়ি- 
| বাহার কপালাভ করিবার প্রত্যাশায় বিজন পথ মাছে, সেই সকল তীর্থের তেমন সমাদর নাই, 

| সিংহ ব্যাত্র প্রভৃতি হিৎস্রক'প্রাণীর লালা নিঃস্থত ' আঁছে কেবল তীথের নাম মাত্র। 
| মুখ ব্যাদান এমন কি জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়] প্রতিদিন ব্হ সংখাক লেক তীর্থ দর্শনে 

1 তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন, কাহার মধ্যে বহির্গত হয়েন। কিন্তু'বলুন দেখি ভাই কয়জন 

| তাকে সে পথ হইতে নিবৃন্ত করে, কাহার | ভক্তিতাবে দেবদেবী দর্শন করিয়। থাকেন। 

| সাধ্য তাহার অটল অচল বিশ্বাস টলাইয়। দেয়। একটু উত্তমরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে 

|] পুর্বে আজি কালির মত তীর্থ গমনের পথ : পাঁই যে অনেকে তীর্থে গমন পূর্বাক দেব দেবী 
| নিরাপদ ছিল না । নে সময়ে নির্দয় দস্থ্যর আক্ু- দর্শনের কথা দুরে থাকুক, একবার মন্দিরের 

| যন শার্ঘ,লাদি হিংঅক জন্র ভয় এবং আশ্রয় | দিকে ভ্রম বশততঃও দৃক্পাঁত করেন ন1। ইহারা 

] বিহীন মরুভূমির ন্যায় তয়াবহ ছিল। সে সময়ে ূ তমোভাবে বিভোর হইয়৷ সুন্দর আঁড়ম্বর যুক্ত 

তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলে গৃহে প্রত্যাগমনের 1 পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিতে প্রস্বত। কি করিলে 

আশ! অতি অন্পই থাকি । সেই ভরা সময়ে ূ আপনাকে সুন্দর দেখায়, কোথ।য় অমুক দ্রব্য 
? কত শত যাত্রী নিজের জীবন ডুচ্ছ করিয়া আস্মীয় ূ অতিশ্বক্প মূল্যে পাওয়া যায়, এই সকল চিন্তা- 

| কুটুম্ব প্রভৃতির নিকট প্রফুল্ল বদনে বিদায় গ্রহণ | তেই সদা চিন্তিত, এই মকল তমোগুণ বিশিষ্ট 
পূর্বক আনন্দ রমে আপ্লুত হইয়া তীর্থ পর্যয- | লোকদিগের হ্বদষ্টে শ্বত্বভাব কোথাদ্ম স্থান 
(নে বহির্গত হইতেন এবং জীবন্ত একগ্রত। বলে পাইবে? ইহারা তীর্থের ছুই একস্থান ভ্রমণ 

॥ বিনা আয়ামে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করেন, এবং তীর্থ 

] ভূত্-_ভাঁবন-_ভবানীপতির নিকট উপস্থিত | সম্বন্ধে ভয়ানক বিসদৃশ ভাব আনিয়। দেয়,সুতরাং 

'] হইতেন, এবং তাহার পাদ পদ্মে বিশ্বদল পুষ্পাদি | এই সকল অদ্ভূত জীবদিগের দ্বার যত অনিষ্ট 
| অর্পণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আপনাকে | ঘটে, এর্ঈন আর কিছুতেই নহে। (১) 
.ক্কতার্থ বোধ করিতেন। আবার যখন তাহার! | কি আশ্চর্যের ব্ষিয় যে তীর্থের নাম শ্রবণ 
ৃ তীর্ঘ সমুদায় পর্যটন করিয়া ্বাত্তিক ভাবে লে 
] ঘিভো'র হইয়! গৃহে: প্রত্যাগমন করিতেন, যখন বিমু্ সর্ব সঙ্গে 8৫ স তীর্ধ ফল মতে । 
| স্ব্দন পরিবার বর্গে বেষ্টিত হইয়া তীর্থের গুণ | অত্রদ্ধধ্যানঃ গপাতব! নান্তিকো ই ছিন্ন সংশয়ঃ। 

| গরিমা করিতে, করিতে উন্মত্ত প্রায় হইতেন, | হেতুনিষ্শ্চ পঞ্চেতেন তীর্থ ফল ভাগিনঃ॥” কাশী । 



আস -সজি 

করিয়৷ হৃদয় তন্ত্রী নাচিয়! উঠে, চক্ষে আনন্দ 

প্রবাহ ছুটে, আজ দেই তীর্থের কলঙ্ক শ্রবণ 
| করিয়! জীবিত রহি়্াছি। যথাঁয় গমন করিয়। 

| শত'শত পাতকী শত শত পাপ, হইতে বিমুক্ত 
] হইয়৷ পুর্ণানন্দ লাভ করিয়াছেন, যথায় গমন 

করিয়া কতশত ভক্ত নূপুর পরিশোভিত লোহিত 
রাগ রঞ্জিত পাদযুগল, পরিধানে পীতাম্বর, ংশীর 

মোহন অপুর্ব শোভ1, নবনীরদ বর্ণ নবছূর্ববাদল 

শ্তামরূপ দর্শনে ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হইর! 

গুদ গদ ভাবে তাহার পাদ পদ্মে লুষ্ঠিত হইতেন । 
আপনার্দিগকে কৃতক্কতার্থ বোধ করিতেন ; আজ, 

] কিনা তাহাদিগের বংশধরেরা তীর্থের অবমাননা 

] করিয়া থাকেন। করুক ইহাতে তীর্থের কিছুমাত্র 
ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে ন]। যাহা ক্ষতি সকলই আমা- 

দের। কাশী বৈদ্যনাথ, হিমালয়, তারকেশ্বর 

প্রভৃতি তীর্থে শত শত লোকের সমাগম হউক 

আর নাই হউক, ইহাতে তীর্থের কিছুই ক্ষতি 

হইবেনা। যদ্দি সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, 

ঘদি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরাজ,সকলই 
এক হইয়! যায়ঃ যদি এই ভারত স্নেচ্ছের আবাস 

] স্থান হয়, কিন্তু যদি একজন মাত্র হিন্দু অব- 

মোহিনী । ৩৮৭ 

শিষ্ট থাকেন, তাহা হইলে সেই হিন্দুর হৃদয় 
হইতে তীর্থস্থান কেহই কাড়িয়া লইতে 

পারিবেন" এরা 

সেই কুরুক্ষেত্র) সেই বারানসী, সেই বদরী, 

সেই বঙ্কসাঁগর সঙ্গম, সেই পুর, সেই ভাঞ্চর 
ক্ষেত্র, সেই হরিদ্বার, সেই কেদার, সেই সরম্বতী, 
'সেই বৃন্দাবন, সেই গোদাবরী, সেই কৌশিকী, 
সেই ভ্িবেনী, সেই হিমালয়ঃ সেই তারকেস্র, 

মেই কালীঘাট দকল তীর্থই রহিম়্াছে, কিছুই 
লোপ হয়নাই,তবে আমাদিগের এছুর্দশা কেন? 

সমস্তই ভূয়ো ভুয়ো বলিয়া বোধ হয় কেন? 
কেন তা কাহাকে বলিব? আমাদের অদৃষ্ট 

দৌষেই যে এইরূপ হইতেছে ইহাকি আর 
বলিতে হইবে? তাহা না হইলে তীর্থের দিন 
দিন এ ছুর্দশা হইতেছে কেন? হিন্দু জানেন। 
« সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থ, তীর্থমিজ্রিয়নিগ্রহঃ। 
সর্বভূত দয়! তীর্থং সর্বাত্ৰার্জবমেবচ ॥ . 
দানং তীর্থং দমস্তীর্ঘং সস্তোষ স্তীর্ঘ মুচ্যতে। 

্রহ্মচধ্যং পরং তীর্থৎ তীর্থঞচ প্রিয়বাদিতা ॥ 
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্ঘং পুণং তীর্থ মুদ্বা্তং 

তীর্থানামপি ত ত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা ॥ ৮ 

মোহিনী । 
প্রথম অধ্যায় । 

বর্ষাকাঁল,_-বেলা নয়টা একখানী ক্ষুদ্র | পূর্ববাঙ্গলার পূর্ণ-বর্ষার মূর্তি বড়ই জুন্বর-_ | 

পান্সী পাল ভরে কুল কুল শবে জল কাটিয়া | বড়ই ভীষণ। নদীর“জল স্কীত হুইয়! গ্রাম, মাঠ, : 

[*বেগে গ্ষর্ঘদিক হইতে পশ্চিম দিকে আদ্িতেছে। | ঘাট সমস্ত গ্রাস করিয়া বিপুল সাগর মুর্থি ধারণ: 

২৬ 



৩৭৬ " | মমীরণ।, 

করিয়াছে। . তবে কোথাও উচ্চ মৃত্তিকা স্তপ. 

কোথাও, একটা ক্ষুদ্র গ্রাম এবং কৌথাও বা 
দুই একটা জঙ্গল-স্তপ অনস্ত জল ফাশির মধ্যে 

] মধ্যে ক্ষুদ্র ধৃম পুষ্চের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। 
| কোথাও গান! সমূহ সবুজ পদ্মমালার ন্যায় 
| ভাসিয়া যাইতেছে । কোথান়্ জোত বেগে 
| সমত্য শস্যঙ্গের ছি ভিন্ন হইয়া ভাদিয়। বেড়াইঃ 

তেছেঃ যেন ভাসমান শস্য ক্ষেত্র মায়াবলে নৃত্য 

'| করিতেছে। কোথাও ব। ছুই একটা মৃতজীব- 

দেহ্ স্ফীত হুইয়৷ ভামিয়৷ চলিয়াছে গৃথিণীর। 
আনন্দে তচুপরি বিয়া স্ৃতীক্ষ চঞ্চুর আঘাতে 
তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে । শ্রমভীবিগন 
মগ্ন ক্ষেত্র হইতে ডূবিয়া ডুবিয়। ঘান কাটিতেছে। 
বালক বালিকার জল কেলী করিতেছে 

কোথাও ব! ছুই একটা বালক, বালিকা ও যুবনী 
] গণের বিশ্বপ্ন উৎপাদন করিবার জন্য সন্তরণ 

করিয়া চপিত-নৌকাঁর গতি পরাভব করিতে 

] চেষ্টা করিতেছে,_-অথবা ডূখিয়! ত্রিশ চল্লিশ 
হাত অন্তর যাইয়া উঠিতেছে। কৃষক রমণীর! 

| অলে পিঁড়ে ভাসাইয় বীরাঙ্গণার ন্যায় দীাড়াইয়। 
তহ্পরি ক্ষার-সিদ্ধ বস্ত্র মহাশবে আঘাত করিয়া 

পরিষ্কার করিতেছে। কোথাও বা! ছুই একটী 

ব্রাহ্মণ বিধবা ই্ষংজলে দাঁড়াইয়া ভাসমান 

] তৈজসে শিব সংস্থাপন পূর্বক নিমিলিত নেত্র 
| পুজা করিতে করিতে জলে ফুল্তাসাইতেছেন। 

| কোথাও কদলি বৃক্ষ রচিত.ভেলকে চড়িয়া পুরুষ 

7 ও স্ত্রীলোকেরা এক গ্রাম হইতে, গ্রামান্তরে 

| যাইতেছে। মৎস্যজীবিগণ ক্বষ্জবর্ণ জাল বিস্তার 
করিয়া মাছ ধরিতেছে, বহলোক বৃহৎ মুগ্মর 

পাত্র জলে ভাপাইয়! মন্তকে কাপড় বান্ধিরনা ও 

পা আআ সপ 

গামছা পরিয়া মৎস্য কিনিতে আসিয়াছে । অতি 

উচ্চ খড়ের গাদায় দ'ড়াইয়। ছুই একট কুকুর 
তাহা দেখিয়! যথা সাধ্য তেউ ভেউ করিতেছে। 

মাঝে মাঝে দুইৎএকথা'নি অনাবৃত নৌকা বিপুল 

ঘাস পুগ্ত বঙ্ষে লইয়া ভাসিয়া যাইতেছে__ 

আরোহিগণ তদুপরি বসিয়া তামাকু সেবন করি- 

তেছে। আবার ছুই চারিখানি অনাবৃত, অতি 

দীর্ঘ এবং অতি অগ্রশস্ত নৌক1 তীর বেগে হাট 

বাজার লক্ষা করিয়া ছুটিয়াছে। আরোহিগণ 

«নৌফার অগ্র হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত সারিদিয়। 

“ব্সিয়া-_বাবরী ঝুলাইয়া লাল গামছ! মাথায় 

বান্ধিয়া তালে তালে হস্তের ক্ষুদ্র বৈঠায় জল 

তাঁড়ন কণ্নিয়। এক এক বার এক যোগে নকলে 

নৌকায় খটা খট শব্দে আঘাত করিতেছে-_ 
আঁর সেই সঙ্গে “সারি” গাহিতেছে। এক 

নৌকাঁর মাঝির! গাইতেছে-_- 

“এ কদমতলে বাজে বাশি, নাচে ব্রজবাল! 

ওরে হো ও ও ও: । 

তখন আর এক নৌকা হইতে গীত হই- 
তেছে। রঃ 

“আরে উপরে উঠিতে নারি বসন দাঁওরে কালা 
ওরে হো--ও-ও ৫2৮ । 

“আরে উলঙ্গ গোপের মেয়ে হাসে খিলি খিলি। 

(কালা কহে) 

দ্রিব বসন যদি দিবি দধি, আর পাঁনের খিলি 
রর ওরে হো-_-ও--ও-ও:॥ 

"গোপী বলে কত দধি খাবি কালা, কত 
খাবি পান ? 

কাল! বলে বুঝলি নারে আরে তোর সাথে 

করবে শম়ান 



| | মোহিনী । ৃ | ৩৯১ | 

ওরে হো__-ও--ও-_-ও%”। | ফ্যালা"য়া নি আমর] খাইবার পারি.। যুবক | 

“গোপী কয় মুরদ ভারি ওরে মাথন চোরা । ; ছইয়ের [তরে প্রবেশ করিলেন,'নৌকা চলিতে 
আরে হাপিয়। কানে কয় ও তোর*ভাঙ্গিৰ | লাগিল" - এ 

| * পাসর! ৭ নিন 

ওরে হো-_-ও--ও--3£”॥ দ্বিতীয় অপ্যায়। 
কল্ ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে-শন'শন শবে | * পূর্বোক্ত পান্সী নৌক। মাঠ পার হইয়া 

বাতাস বহিতেছে হুর্যাদেব অদৃশ্য । জলের “কাহারো গৃহের পম্চার্দেশ দিয়া কাহারো বাগা- 

উপরে মেই মারিগান শুনিয়া__একটা ঘুঝা পুরুষ | নের মধ্য দিয়া কাহারো বংশঝাড় ও কদলী- 
গিদ্রা হইতে জাগিয়া-পানপীর নৌকার ছইর ৰ ঝাড়ের তলাদেশ দিয়া বেলা এক ঘটিকার সময় 
বাহিরে আসিয়! মাঝিকে বিন্মিত হইয়া জিজ্ঞাস! ; অবশেষে একটা পুক্করিণীতে আদিরা উপনীত 
করিলেন । “মাঝি, এযে ভয়ানক নদী?” ,1 হইল। পুষ্করিণীর দক্ষিণপারে এক অর্ধভগ্র 

মাঝি হাপিয়া বলিল “কর্তা-_এ নদী না_-; অতি প্রাচীন ও ক্ষরিত সানবান্ধা ঘাট। তৎ- || 
জল অক্প-গামের মধ্যে দিয়া আর খ্যাতের 1 পার্থ একী জীর্ণ শিবমন্দির । মাঁঝরা নৌক! 

মধো দিয়া যাই তাছি।% | সেই বান্ধীঘাটের একপার্ধে একটা গাছের সহিত 

“যুব! পুরুষ বলিলেন* উঃ ভয়ানক বর্ষ! ! দড়ি দিয়া বাদ্ধিল। *যুবক বাহির হইনা প্রাকক- 
হয়েছে” । ' তিক দৃশ্ত দেখিতে, লাগিলেন--তাহার মনে 

মাঝি বলিল “হয় কর্তা খ্যাত খোল! খাল | হইতে লাগিল এইরূপ মদ্দির ও বাদ্ধাঘাট তিনি 
বিল নদী নাল! এক হইয়। গিছে”। ৃ কোথায় দেখিয়াছেন-। ট 

'বাড়ী যেতে কতক্ষণ হবে? | এই সময়ে একটা যুধতী কলমী লইয়! ঘাটে | 
“কর্তা, লাগাদ সন্ধ্যা! ধর ধর করমু? । ৷ আসিল যুবক তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হই- 
“কত বেল! হয়েছেরে ?। | লেন। এমন বর্ণ এমন অঙ্গসৌ ষ্টব এমন স্থগঠিত | 

“কর্ত। দ্যাড় পওরের কম না” । ৷ নাপিকা, চক্ষু, মুখ, ত্র এবং থননিবিড় সুদীর্ঘ | 

“তবে একটা যায়গায় নৌকা বেন্ধে তাড়া-  চি্কুরঙ্গাল তিনি জীবনে 'অন্সই দেখিয়াছেন 

ভাড়ি খেয়ে নে?। ষুবতীর বয়ন বিংশতি ঘৎসরের উদ্ধ নছে। 

মাঝি বলিল “হয় কর্তা & আগের গায় । তাহার হস্তে শঙ্খবলয় ও ললাটে সিন্দুরবিদ্দু 

যাইয়া লই-_ও গীঁযে ভদ্দর লোক,আছে ব্যতিত দেহে অন্ত আভরণ নাই। বোধ. হয় |. 

আপনারে নি ফ্যালা"য়া আমর! খাইতে পারি? 1 কোন আভরণই এ লাবপ্যপুর্ণ দেছের যোগা | 

| যুবক বলিলেন_-“আমার জন্য ভাবন1 কি | নহে--তাই রমণী সে সকল পার্থাব সম্পদ 

আমি কিছু খাবার খেয়ে নিব এখন” । ৷ অপার্থীৰ লোষ্ট্রের ষ্কায় উপেক্ষা করিয়াছেন 

মূুবি বলিল_-“না কর্তা, তানি হয় বামন ] রমণী ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া জলে | 
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৩৯২, 

| ঢেউ দিয়া কলসে, জল পুরিতে লাগিলেন 
বৃদ্ধ মাঝি াহাকে' জিডাসা হি 
আপনারা ?” ৮8 

ত্রাঙ্গণ ঁ রা চৈ 

“পুকুরের উপরে এই বাড়ী আপনাদের” ৰা. 
দা 

"আমাদের বাবুর রশীধিবাঁর স্থান হতে ' 

পারে ?” | 

'পৰাবু” এই শব শুনিয়া রমণী নৌকা যুব- 
কের প্রতি চাহিলেন। সে আকর্ণলম্বিত ঢল 

ঢল ঘন কষ্ণনয়নে বিশ্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। 
বাল! একটু হাসিয়া জলপূর্ণ কলসি কক্ষে লইয়া 
বলিলেন--“হতে পারে” বৃদ্ধ মাঝি তাহার 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ললনার মুখে সেই মধুর 
হাঁসি দেখিয়! যুবকের মন রিচলিত হইল--তিনি 
মনে মনে ভাবিলেন “এ হাপ্নির অর্থকি ?+ 

সুন্দরী রমণিগণ পুঞ্ণষেরপানে চাহিয়! হাসি- 
লেই তাহীর। সিদ্ধান্ত করিয়া জন--রমণীর মন 
তাহাদের প্রতি আক হইয়াছে। অতি কুৎ- 

সিৎ নিওডণ পুরুষও তাহাই ভাবিয়া আপনাকে 
সৌভাগ্যবান মনে করেন-_-সমবয়সীর নিকট 
শাখা পল্পবে সজ্জিত করিয়া তাহার বর্ণনা ও 

ব্যাখ্যা করেন। ফলতঃ অনেক সময়েই রমণীর 
হাসির রহস্ত ভেদ করিতে পারেন না। 

আমাদের যুবকের বয়স পঞ্চবিংশতি 

বংসর। তাহার রূপ গুণ উভয়ই আছে! 

ধদিও রমণী তাহার গুণের পরিচয় পান নাই 
তথাপি তাহার রূপপানে রমণীর লালসা হইয়াছে 
যুবক ইহাই মনে. মনে ভীবিতে লাগিলেন। 

| কিন্তু যুবকের এই আম্পার্ধান্থিত কল্পনা সম্পূ্থই 

সমীরণ |. ূ 

পসরা» উঠ ০ জপ পপ পপ 

রমণীর হাসিবার কারণ অন্তরূপ 

পাড়াগীয়ে চাটুয্যে মশায়, বাঁড়য্যে মশায়. | 
বোস্ মশায়, রায় মশীয়, মিত্র মশায়। ঘোষ 

মশায়, মুখুয্যে স্ত্রী সেন মশায় ও গুপ্তমশীয়" 
বলিয়া একে অপরকে সন্োধন করিয়! থাকে । 

গাড়াগেয়ে'লোকের সংস্কার “বাবু” একট। মস্ত 
জিনিষ। বাবু যে, সে হাতি ঘোড়া পাীব৷ 

শাল ডিঙ্গি ছাঁড়া চলে না। সঙ্গে অনেক লোক- 

জন থাঁকে। বাবু কমর্তিকের স্তায় রূপবান গণে- 

পরের গ্ায় স্থুলকায়, বাবু রেশমের কাঁপড় জড়িত 
(োসাকপরা, তাহার হাতে হীরক অঙ্কুরী সে 

বৃহৎ আল্বোলার সুগন্ধ তামাকু টানিবে-ফলতঃ 

সে একটা কিন্ভৃত কিমাকার জীব। তাহা না | 

হইয়। বৃদ্ধ মাঝির নির্দেশিত বাবু ক্ষীণ তন বাঁবরী 
চুল, গৌঁপ শ্মশ্রঘৃক্ত এবং গৈরিক বসন পরিহিত 

মিথ্যা । 

'সামান্ত এক সন্তাসী! রমণী জানেন না যে| 
ইংরেজের হাতে পড়িয়! বাবুর এত হুর্দশী ঘটি- 
যাছে। 'একজন নবাগত ইংরেজ তাহার মেথর- 

কেও “মেথর বাঁবুকো। বোলাও” অথবা তাহার | 

সামান্য সরকারকে “হামারা বাবু” বলিয়া 

থাকেন। তাহাতেই তিনি বাবু শব্দ উচ্চারণমাত্র 
যুবক সন্তাসীকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়াছিলেন। | 

পাঠক রমণীর অজ্ঞতায় বিস্মিত হইবেন না । | 

আপনিও ধ্ররূপ অনেক সময় কলিকাতার পথে | 

ইংরেজ আমলের “রাজা বাহাছুরকে” ট্রামওয়ে | 
ভাড়াটিয়া গাঁড়িতে__রেলগাড়ির ইন্টরমিডিরট 
গাড়িতে ও মাজিষ্রেট সাহেবের দ্বারে করজোড়ে 

ও ভীতি কম্পিত কলেবরে দীড়াইয়া থাকিতে 
দেখিয়া হাপিয়! থাকেন। 

যাহা হউক মাঝি কিছুকাল পরে ক্রিরিয়া 



আনিয়া বলিল পকর্ত1-শীগগির করে শিনান 

করেন__আমরা এই নায়ের উপরে রখাধিয়া 

| খাই--আপনি,.এ বাড়ীতে যান” | যুবক তদন্ু- 
“সাঁবে তাড়াতাড়ি ন্নান করিয়া লইলেন। মাঝি 

তাভাকে পুক্করিণী তীরস্থ বাড়ীতে রাখিয়া 

আসিগ। 

বাটার অবস্থা দেখিয়া ইহার পুর্ব সমৃদ্ধি 
সহজেই অনুভূত হয়। বড় বড় আটচালা ঘর 
পড়িয়া গিয়াছে তাহার সান*বান্ধ! ভিটা রহিয়াছে 

পূজার দালান প্রশস্থ ও সুন্দর কিন্তু আরর্জনা! 
পূর্ণ 9 ভগ্ন তাহার গাত্রে সংখ্যাতীত বৃক্ষ উঠি- 
যাছে- ভিতরে দলে দলে চামচিকা ঝুঁলিয়া 

রহিয়াছে। অন্ত্রঃপুরে প্রাচীর ও একটী মাত্র 
ইষ্টক গৃহ রহিয়াছে--অপর গৃহগুলি বাসোপ- 

যুক্ত নহে। রন্ধনাদদি করিবার জন্য ছুই খানী 
ক্র চাল! ঘর উঠান হইয়াছে। বাড়ীতে অন্ 

লোক নাই কেবল আমাদের পরিচিতা৷ যুবতী 

এবং তাহার মাতা বাঁস করেন। মাতা প্রাচীনা 

শোকে ও দুঃখে তাহাকে আরে প্রাচীন করিয়া 

তুলিয়াছে। বাতরোগে তিনি এক প্রকার 
চলচ্ছক্তি রহিত। যুবক 'অন্তঃপুরে প্রবেশ 

করিয়া দেখিতে পাইলেন প্রৌঢ়া রোয়াকে 

| বসিয়। মালা! জপ করিতেছেন, যুবতী উল্লিখিত 

একটী চালাঘরে রন্ধনের আয়োজন করিয়া 

দিতেছেন। প্রৌঢ়া যুবককে অঙ্গুলি "ক্ষেতে 

পাক গৃহ দেখাইরা দিলেন । 

যুবক গ্রছে প্রবেশ করিলে_যুবততী আসন 
দেখাইর! দিয়! জলযোগ করিতে অনুরোধ করি- 

লেন-_যুবক জলযোগের অনুষ্ঠান দেখিয়! 

বলিলেন_রন্ধন না করিলেও চলিতে পারে - 

মোহিনী । ॥ 
আতা সা 

কেনন] গ্রচুর পরিমাণে আম, কীঠাল, কলা, | 

নারিকেল, আহা, তরমুজ, ফুটি সসা, বেল, গৃহ- | 
জাত-__ধি, ক্ষীর, সর, দুগ্ধ ও চিনি জলযোগের |. 

নিমিত্ত, দেওয়া হ্টয়াছে। পু 
যুবতী বলিলেন “আপনাকে রন্ধনের কষ্ট 

পাইতে হইবে না। আমি চাল, ভাল, উননে | 
* চাপাইয়! দিতেছি গ্রস্ত হইলে শুদ্ধ নামাইয়। | 

: লইবেন। অবশেষ যুবক ইহাতে সম্মত হুই- 
লেন। সরলা প্রৌট়া বাতের বেদনায় অধিক 
কাল বপিয়! থাকিতে অসক্তা_বিশেষ আগন্তক 

ব্রহ্ষচারি- ব্রক্চচারি কর্তৃক অসদাচার অসম্ভব 

তাই বিশ্বাস করিয়া গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া শয়ণ 

করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন “মোহিনী 
দেখিস-_-যেন আহারাঁদির কোন ক্রটি না হয়।» 

যুবর্তীর নাম মোহিনী । 
তুরি জলোযোগান্তে যুবক মোহিনীর নিকট 

হইতে হাতা, বেড়ীর ক্কা্য বুঝিয়। লইলেন। 

মোহিনী স্থান, পরিস্কার করিয়া আদন ও থালা 

বাটা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া এক পাঁশে বঙিয়৷ ॥ 

রঙ্ধন দেখিতে লাগিলেন। যুবক রন্ধনপটু | 
কিনা বলিতে পারি না-কিন্ত ' অদ্য তিনি 

রাধিতে বসিয়া বিলক্ষণ অপটুতার পরিচয় 

দিতে লাগিলেন। মোহিনী ডালে লবণ দিতে 

বলিলে তিনি তাহা! ভাতে দিলেন। 
জল দিতে বলিলে ডালে জল ঢালিতে লাগিলেন। 
ঘ্বত মশলা ডালে না দিয়া ভাতে দিতে অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন-__এই রূপ নান বিভ্রাট ঘটতে 

লাগিল। ইহাতে মোহিনী কিছুতেই হান্ত 
সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্ত এ | 

বিভ্রাটে একটা ফল এই ফলিল যে যেখানে | 

ভাতে |, 
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শসপপিশীিশাশাীীীশীশীীশীীীশীশিীাটিীী্ীঁীাীীটী শশী? 

মোহিগীকে একটা কথ। বলিতে হইত সেই খানে ূ বুঝিতে পারিয়! বলিলেন- “ঈশ্বর আপনার 

তাহাকে দশটা ক্ষথা কছিতে হইতেছে-_আবার 

সঙ্গে ঘঙ্গে হালিতেও হুইতেছে। স্থতরাং 'রদ্ধানের 

উপলক্ষে উভয়ের সহিত অনেক, আলাপ অনেক 
| হাসি অনেক বাদানুবাদ হইয়! এক প্রকার পরি- 

চয় ও কথিত মানসিক সংমিলন-অলঙ্ষে 

স্থাপিত হইল। : ক্ষ 

মোহিনী জীবনে কখনও কোন যুবকের 
সহিত এত কথা কহেন নাই, কোন যুবকের 
নিকট অপাবধানে বসিয়। এত হাসি হাসেন নাই। 

এ দিকে মেঘাড়ম্বর করিয়৷ মুশলধারে বৃষ্টিপাত 

হইতে লাগিল। 
যুবক অনেক বাধ বিদ্ন অতিক্রম করিয়া 

ডাল, ভাত, ও একটা নিরামিশ ভালা রাধিয়া 

আহারে বসিলেন। আহারে বসিলে তিনি কথ! 

কহেন না_-অদ্য সে নিয়মের অন্যথা করিয়া 

বলিলেন-_“ আপনাকে ঘধব! দেখিতেছি-_-আপ- 

নার শ্বামী কোথায় তিনি কি করেন ?” মোহিনী 

| এ কথায় কোন উত্তর দিলেন না। একটা 

 পঞ্জরভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া-_ধরাবন্ত 

মুখী হইলেন ।” এবারে যুবক আপনা আপনি 
বলিলেন “আহা যে নিষ্ঠুর এমন রূপবতী গুণবতী 

স্ত্রীকে সুখী করিবার চেষ্টা না করে তাহার বৃথা 

জীবন ” মোহিনী সহান্থৃতৃতি পাইয়া অতি 
'বিশ্বস্থ নয়নে যুবকের মুখপানে চাহিলেন। 

.শিশির সিক্ক প্রভাত কমলের স্ঝায় নয়নছয় 
' তাহার প্রতি ধীরে ধীরে স্থাপিত করিয়া একটু 
হাঁসিলেন। দে হাসিতে তাহার মনের সমস্ত 

বিকার সমস্ত অশাস্তি সমস্ত শখ এবং সমস্য 

কতিরতার চিহু প্রতিফলিত হইল। যুবক তাহা! 

সমীরর্ণ ৷ 
$ 1 
১ 

মক্ষল করিবেন। আমি আপনার মঙ্গল চেষ্া 

| করিব ৮ * মোহিনীর চক্ষে অশ্রু দেখ] দিল-- 

ভিনি ত্স্বরে বলিলেন “ইশ্বর _ কোথা ঈশ্বর 1 * 

তৃতীয় অধ্যায় । 
আহার হইয়া গেল কিন্তু বৃষ্টি থামিল না। 

দুষ্ট যুবক স্থবিধ! পাইয়া বলিলেন “আপনি 

আমার কাছে সরিয়া আস্মন আপনার হাত 

দেখিয়া! ফলাফল গণন্ঞ করিয়া দেখি ।” মোহিনী 
বিশ্বাস করিয়! তাহার নিকটে আসিয়া! বসিলেন। 

যুবক তাহীর চম্পক কোরকদাম তুল্য কর ধারন 

করিয়া গৃই করিলেন। মোহিনীর শরীর শিহ- 

রিয়। উঠিল গঙ্ড রক্তিম হইল। যুবক তাহ! 
লক্ষ্য করিয়া বঙ্জিলেন_-““আপনার মত সুন্দরী 

রমণী পাইলে আমি গৃহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারি 

হইতাম না। মোহিনী নীরবে যুবকের মুখগানে | 
চাছিলেন। যুবক বাঁম করে তাহার কর ধারণ | 

করিয়া দক্ষিণ করে চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন | 

-«মোহিনী,।” স্বর স্বলিত ও কম্পিত হইল 

আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মোহিনী 

অসাড় ও জড়বৎ 'এক ভাবে রহিলেন--কেবল | 
তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল নয়ন | 

অধিকতর উজ্জল ও বিস্ফীরিত হইল। যুবক | 
আর একটু অগ্রসর হইয়া মুখ মোহিনীর পক | 
বিদ্গ তুন্ধ্য অধর যুগলে প্র+য় ম্পশ করিয়! পুনরায় 

বলিলেন “মোহিনী, আমায় গৃহি করিবে” 

মোহিনীর মুখে উত্তর নাই- মোহিনীর ঘন ঘন 

উষ্ণস্বাস বহিল নয়নে ধাঁরা বহিল। যুবক সেই 
উত্তপ্ত ধারাসিক্ত স্বরঞ্জিত স্থগোল স্ফীত 

গণ্ডে আপনার অধর যুগল স্থাপিত ক্রিয়া | 



মোহিনী । | 
আপ পল লী গর পপ জা ও সা মা লী জলা 

আবার বলিলেন “মোহিনী ৮ মোহিনী কাতর 

নয়নে তাহার মুখপানে সহৃষ্ণ দৃষ্টি করিলেন। 

এই সময় ফড়কড় করিয়! মহাশবে * মেঘগর্জন 

[করিল। উভয়ে চমকিত হুইলেন_ মোহিনী | 
] দীড়াইলেন। 

ক্ঈ 1 ৯ রঃ ত 

বৃষ্টি এবং ঝড় সমস্ত দিন হইল। মুতরাং 

যুবকের যাঁওরা হইল না। রজনী সমাগতা 
হইলে মোহিনী পুনরায় * বন্ধনের আয়োজন 
করিতে চাহিল্নে- কিন্তু যুবক আর রন্ধন না 

করিয়া জলবোগ করিলেন। যুবক এত বৃষ্টিতে 
নৌকায় যাইতে পারিবেন না বলিয়া মোহিনী 

দালানের এক কুঠরিতে তাহার জন্য বিছ্বানা 
করিয়া! দিলেন। যুখক শন্বন করিতে গেলে 

মোহিনী পান সাজ্রিয়৷ তাহার বিছ্বানার প্রান্তে 

রাখিলেন। "যুবক পান দেখিয়। হ!পিতে হাঁসিডে 

পুনরায় বলিলেন “আমাকে কি তবে মতা সত্যই 

আবার গৃহি করিবে*। মোহিনী একটু লক্ষ! 
পাইয়।গুহ পরিতণাগ করিতে উগ্যতা হইলেন, 

যুবক তাহার হাত ছুটী ধরিয়! বলিলেন“মোহিনী 
আমার নিদ্রা হইবে না দ্বার খোলা রাখিব 

আবার আসিও- ব্রন্গহত্য। অতিথীহত্য! করিও 

না”। মোহিনী নীরবে তাহ।র মুষ্টিবন্ধন খুলিয়া 
প্রস্থান করিলেন। 

রি গা ক 5 % 

গভীর রজনী সকলেই ঘুম্মাইতেছে। বম্ 
ঝম্ শবে বৃষ্ঠি পড়িতেছে ভেক নিরহ্ 

কারমনোগ্রাথে ঘ্যা ধ্যা থে ঘেো শবে 
ডাকিতেছে-_-তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে বিলির ঝি 

ঝি'ঞষ মিসিয়া এক অদ্ভূত সঙ্গীত স্ঙ্টি করি- 

শর "চর এসব এপ হর টি 

৩০৫ 

০০০ সপ ক” ৩৯৯০০ ৯৫ - পি পর পেপার 

তেছে।  ত্তাহার পর গৃহকোণে কচুপত্রে টপ 

উপস্বনে জল পড়িতেছে 'মেই সঙ্গে অদূরে এক 

থালের 'ল অন্ত ধাঁলে কুল কুল রবে বহিয়া 

যাইত্বেছে মধেছমধ্যে ই একটা জন্ত ছপ ছপ 

করিয়া জল দিয়! চলিক্না! যাইতেছে। 

* সকলেই ঘুমাইতেছে কেবল মোহিনীর চক্ষে 
নিদ্রা নাই। সপ্ুমবর্ষ মোহিনীর বিবাহ হইয়া- 

ছিল,তদবধি আর স্বামী সাক্ষাৎ তাহার ঘনৃষ্টে 

ঘটে নাই-_-এখন সেই মোহিনীর বয়স বিংশতি 

বর্ষ। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পুরুষ 

সংসর্গ লালসা হৃদয়ে পুষিয়৷ রাখিয়া আসিতে- 

ছেন। তদবদ্ি রুজনীষ্চে তাহার নিদ্রা নাই। 
রজনীর ঘোরান্ধক।রে অনেক পাপ তাহার 

হৃদয়ক্ষেত্রে উদয় হয়। অনেক নারকীয় [বিষধর 

তাঁহাকে আদিমাতার গ্ভায় নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ 

করিতে প্রলোভিত করে। তিনি কতদিন 

রজনীতে মনে করেন “কাল সাহন করিয়া অমুক 
পুরুষের সঙ্গে কথা কহিব-_বাহুপাশে তাহাকে 

জড়াইয়া ধরিব_-তাহাকে লইয়া কলছ্িত 

হইব, । কিন্ত রজনী প্রভাতে আর পে সাহস 
থাকে না! লজ্জায় তাহারপানে চাভিতে পারেন ন]। 

আজ মোহিনীর মস্তিষ্ক অধিকতর বিকার- 

গ্রস্থ। আকন নিষিদ্ধ ফলের প্রলোভিত গন্ধ 
পাইয়াছেন, আজ সেই স্থৃবর্ণ স্ুপকক ফলে কর- 

স্পর্শ অধর স্পর্শ করিয়াছেন। আজ সেফল 

অঞ্চলে বাধিয়া রাখিয়ছেন-_আঁজ লালসা. শত-. 

মুখী-_-আজ লোভ পনিবাধ্য হইয়৷ উঠিয়াছে-_ 
আজ বাসনা অবরোধ ভগ্র--আজ মহাবেগে 

গর্জিয়া সেই উৈরবী বাসনার শ্রোত ছুটিয়া 
চলিতেছে । | 



1 ৩৯৬ 
শক 

মোহিনী একবার সাহসে তর করিয়া বুকে 

হাত দিয়া ধারে ধীরে উঠিতেছেন_ন্মাবার 

দাড়াইলে সে সাহস থাকিন্েছে না 'আবার 
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুই পড়িতেছেন_ 
হৃদয়ের ভিতব ছুড় ছড় দপ দপ কারতেছে। 

আবার সাবধানে উঠিতেছেন__হস্ত পদ অব 
হয়ত একট! বাক্স বা কিন্ুর উপর পড়ির! শব্ধ 

হইতেছে--ভয়ে আবার শুইতেছেন। 

মোহিনী এইরূপে বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষ 

যুবকের দ্বারদেশে আসিয়া দীড়াইলেন_ দ্বার 

বন্ধ নহে, ঈষৎ উক্ত রহিয়াছে--ভিতরে আলো 
জলিতেছে-_ সেই আলোতে যুবকের উজ্জ্বল নয়ন 
স্ন্দর মুখের উপর জলিতেছে। যুবক গাইতে- 

ছেন-_ 
একিরে ছলনা ! 
পরিয়ে, কে শিখালে বল,এ বঞ্চনা? 

হায়। কে বুঝায়ে দিবে তোমায় আমার এ 
বেদনা ৪ 

দহিছে হৃদয় জলিছে প্রাণ। + 
লইয়া মন হরেছ জ্ঞান॥ , 

দেহলে! দান প্রাণ সহ্থে না এযাতন।। 

ঝড় বৃষ্টির আরাবে যুবকের স্বর লহ্রী 
মোহিনী ইতঃপূর্বে, শুনিতে পান নাই ॥ কিন্ত 
যুব! নৈরাশ্তের আশঙ্কা করিয়! তাহাকে গুনাই- 
বার জন্তই এই গভীর রজনীতে গাহিতে 

|] ছিলেন। 

] তাহার পরে কি হইল তণ্হা এই ক্ষুদ্র 
1 আধ্যাকিকার অঙ্গীয় নহে। ঝড় বুষ্টি ক্রমে তিন 

| দিন রহিল-_যুবকও- তিন “দিন রহিলেন। 
| মোহিনী তিন দিনই রজনীযোগে যুবকের সঙ্গে 

1 সমীরণ। 

দেখা করিয়াছেন। যুবক যাইবাঁর দিন মোহিনী 
বলিলেন “আমায় সঙ্গে লইয়! যাও” যুবক 

বলিলেন-"**“আমি এখানেই মধ্যে মধ্যে আঁসিব 
তাহার পর রাখ্রর স্থান ঠিক করিয়া তোমার 

| লইয়া যাইব*। মোহিনী সরল মনে একথা 

বিশ্বাস করিচলন। যুবক চলিয়া গেলে মোহিনী 

* কাদিয়া নিশ। যাপন করিতে লাগিলেন । 

চতুর্থ অধ্যায়। 
, আজ কাল নূতন একদল লোক স্থষ্ট হইয়া- 

ছেন। ইহাদের উদ্দেশ্ত কিঃ ধর্ম কি অথবা 
সংসারে ইহাদের আবশ্তকতা। কি কিছুই বুঝিতে 
পার! যায় না। বন্তজীব জন্তর মত ইহাদের চুল 

শ্শ্র নরনগন্দরের অস্ত্র স্পর্শ করে না। গৈরৈক 

বসন ইহার! পরিধান করেন। পদে জুতা নাই 
স্থাতে কমণ্ডলু সঙ্গে গাজ! ও গাজার কলিকা । 

গৃহে স্ত্রী আছে, বৎসর বৎসর তাহাদের সন্ত 

ন্রদি হইতেছে । স্বামীর উপার্জিত অর্থে তাহারা 

স্থবণ গহনায় ও বারাণসী সাড়িতে সঙ্জিতা 

হুইতেছেন_ হাতে্বেশ হয়না সঞ্চয়ও করিতে- 

ছেন। ইহাদের কৈহ স্বামী কেহ পরিব্রাজক । 
ইহারা সচরাচর হিন্দুধর্মের প্রচারক বলিয়া 

পরিচিত। ছুঃখের বিষয় ইহার! হিন্দুধর্ম কি 
অনেকেই নিজে জানেন না। ইহার! সংসারে 

কাহারগ উপকার করেন না কেবল উপকৃত 

হওয়াই ইহাদেরু ব্যবসা। তবে ইহাদের একটা 
উদ্দেশ্ত কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। 

1 থিয়েটরের ব্যবসা! দৃষ্ট হুইয়৷ অবধি যেমন যাত্রা- 
ওয়ালার অন্ন দেশ হইতে উঠিয়। যাইতেছে-_ 

সেইরূপ অর্ধ শিক্ষিত ও আম্পর্ধাচিত এই নুতন |. 



মোহিনী।| পা ৩৯৭ ; 

এ আত টে” ছেরে কো ০ আদ ও) এিআকিজ০সস্প রা রর এট রাস 

দল সম্ভবতঃ নিরক্ষর ঘুত ও ময়দ। কা | সকল প্রার্থীব সখ সম্ভোগ নিষ্পাপ ও নিষ্ক- | 

লঙ্কচিতে॥ করিতে না যায়। প্রমাণ স্বরূপ 

| 
] 

ৰ 
] 

সন্ন্যাসী দলের অন্ন মারিবাঁর জন্য সথষ্ট হইয়াছেন । 
কি কুদ্ষণে নীলক বাঁবু ও বঞ্ধিম বাঁবু গীতার | তিনি গীতা' হইতে" গ্রীকুষ্ণের উপদেশে সফল | 
্াথা। আরম্ভ করিলেন-_অমনি*তাহাদের দেখা- | সময়ই আবৃত্তি ক্রিয়া জঠচিত্তে ্যাধ্যা ফরেন | 
দেখি আবার নবীনচন্্ও গীতা ধরিলেন। যথ1-_ 

আর যাবে কোথা দামোদর শর্্টা এ শর্মা ও; * গ্যদহংকার মাশ্রিভা নযোংস্ত ইঞ্চি মন্তালে। 
শন অবশেষ বঙ্গের সকল শশ্মাই গীতা ধরিলেন। |'মিখ্যেব বাবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষাতি” ॥ 
আবাঁর কামার পুথুর হইতে গদাই ভট্টাচার্য্য মনোবিকারের বশবর্তি হইয়! *নিজবুদ্ধির 

কলিকাতার দক্ষিনেশ্বরে আপিয়া গৈরিকবমন | উপর নির্ভর পূর্বক যুদ্ধ না! করিতে চাহিলেও | 
পরিয়। রামকৃষ্ণ পরমহতস হইলেন--অঞনি * এক | সে বুদ্ধিপও হইবে প্রকৃতিবশে চলিতেই হইবে: 
দল লোক গরমহখ্স সাজিন। আমাদের মুববচ | যদ করিতেই ভইবে। অর্থাৎ জীব নিজকর্মে : 

গীতা ও হংসের হুজুকে মাতিয়] সন্গযানী সাজিয়া ূ দায়ী নহে জীব কেবল প্রকৃতির আদেশই পালন: 
পরিব্রাজক হইয়াছেন। লেখা পড়া শিখিয়া | করে। 

এরূপ পরিবাঁজক হওয়ায় অজ্ঞ লোকের নিকট | “স্বভাব জেন কৌন্তেয় নিবদ্ধস্থেন বর্ণ] । 

একটা বাহাদুরি আছে) কেননা! ইংরেজি শিখির! | কর্তৎ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিবাস্ঠইপি তত» ॥ 
এরূপ একটা অদ্ভুত সং সাঁজিলে অনেকেই একটু | তোমার শ্বভাবের সহিত যে কার্য করিবার || 
বিশ্মিত হয় আমাদের যুবক কিয়ৎ পরিমাণে সে | সম্বন্ধ বন্ধন হইয়া রহিয়াছে_-তাহা করিবার: 

বাহাছুরী লইবার জন্তই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। | ইচ্ছ! না করিলে'ও তোমার স্বভাব সেই: কাজ, 
আমাদের যুবকের শাম শরচ্চন্্র ভট্টাচার্য কিন্ত | তোমাকে দিয়া করাইবেই করাইবে। অর্থাৎ: 
ইনি ব্দ্মানন্দ পরিব্রাজক নামে সম্প্রতি পরিচিত। : যাহা প্রকৃতি করাইবেম বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া, 
ইহীর মতে প্রাচীন হিন্দুর যাহা! কিছু সকলই | রাঁখেন জীবে শত অনিচ্ছ| স্বত্বেও তাহা]: 
ভাঁল, ইংরেজের যাহা! কিছু সকলই মন্দ। | করিতেই হুইবে। 8 

] ইহার মতে স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের ্ন্মানন্দের গীতার ব্যাখ্যা এইরপ এয 
] শ্র স্তাসেন্তাল কংগ্রেসের সম্পাদক ও সচাপতি | সম্ভবতঃ এই দেখবচন পালন করিতে গাই | 

প্রভৃতি তাহার ন্যায় সন্ধ্যাপীদ্দের হওয়াই উচিত। | তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহিনীর সহিত গুপ্ ] ] 

] তাহার মতে সমস্ত ভারতবর্ষের পুলাক তঁ।হা'র | প্রণয়ে লিড হইতে হুইয়াছিল। কেন্ৰ ডাহার | ৃ ৃ 

মত ন! হইলে দেশের নিস্তার নাই তাহার মতে | বিশ্বাস ছিল, একর না করিবৌ তাহার ক্মভাষে ; 
| গীতাই কলির ধর্মগ্রন্থ- গীতা পাঠ ফরিলেই | ইহা! তাহাকে করাইবেই করাইবে।। কা 

কলিতে মুক্তি লাভ হইবে। গীতাই একমাত্র] এই জন্যই কোন কাজ: করিয়াই অদ্ধানন্ননর | 
[ব্যবস্থা তিনি বলেন গীতার মতে চলিলে | মনে অনুতাপ হয় না। সময় সময় পরের দ্রব্যকে |] 

1 
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রা করিয়া থাকেন__কেনন 1 তিশি জানের ইহা না | 

৩৯৮ 6, সমীরণ | 
ভ্ 

পোষ্ট মনে করিস] অগোচরে গ্রহ ব ব্যবহারও পঞ্চম অধ্যায় 

|. রন্ধানন্দের যে গ্রামে বাড়ী এ গ্রামে যছুাথ 
করিয়া পারিবেন না প্রক্কতি তাঁহাকে উহা: | মিত্র নামে এক বুবক বান করেন। তিনি 
যেমন করিয়া হউক করাইবে। যাহা হউক : রা দিন জমিদার-_াহার শিক্ষা পিতৃগৃহেই পরি- 
বিহারন রেজার তি হইয়াছে। সংস্কৃত ও ইংরেজী দুই ভাল 
ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন 
রি ই জানেন। দেবগ্রামের সোমনাথ বন্য্যোপাধায় * 

য়া আমিবার সমন ঢাকা হইতে নৌকা তাহার চরিত্র গঠনের আদর্শ। তিনি বহ্বাড়ম্বর, 
|] করিয়া আসিতেছিলেন-_ এবার তাহার" অনৃষ্ট ; 

.. সামরিক হুজ্কুক, ধর্মসঘন্কীর় গৌঁড়ামী ঢোল 
ন্ 1 ূ ভাল ধর্ম এবার উহাকে নগদ পাঁচশত টাকা | বাজাইয় দান রা রতি কারা বড়ই 

দিয়াছেন আবার গীতার আদেশ পালন করিতে রঃ বরেন। এনরিকে অন্নকষ্ট হইলেই তিনি প্রজার 

যাইয়া মোহিনীর নিকটও কিছু পাইগ়াছেন। "কর বন্ধ করেন, দুখী দরিদ্র দেখিলে নীরবে 
বাড়ীতে ব্রদ্ষানন্দের পিভা মাত] ভ্রাতা) ও নিশ্চপে দান করেন। দুর্বল বলবান কর্তৃক 

| ত্রাত্ৃবন্ধু নিজের স্ত্রী এবং দুইটা পুত্র। সাংসারিক | পীড়িত শি র্বলের পক্ষ অবলম্বন করেন। 
অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল নাকিন্ত ব্রন্মানন্দের | ' দরিদ্র প্রতিবেশীর রোগ হইলে বিন] মুল্যে 
র্মাবল অতি গ্রবল তাই এখন অবস্থা পুর্ববাপেক্ষা ৷ উবব পথ্য দেন। তিনি রাজনীতির সহিত কোন 
অনেক ভাল । ম্মাননোর পিতা গৌরব করেন যে । সম্পর্ক রাখেন না। দেশের সভাসমিতি ও 
ছিতীয় শব্করাচীরধ্য তাহার গুহে আবিভূত হযা- | সমাজ কিছ্বা সংস্কারের কোন ধার ধারেন না। 
ছেন, মাত! ভয় করেন পাছে তাহার দোনার | কেবল নিজ বাহবল ও অর্থ বলের উপর নির্ভর 
যাহ নিমাইর মত গৃহত্যাগ করিয়া যান, | করিয়া তাহার নিজের দ্বারা যত টুকু সাধুকা্ধ্য 

| আর ভ্রাতা হিংসা করেল যে তিনি মাসিক | সম্ভবে তত টুকুমাত্র করেন। বাবুগিরি কাহাকে 
পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইয়া কিছুই করিতে | বলে তিনি জানেন না । তীহার বেমন এই সকল 

পারেন না; তাহার দাদা এক গেরুয়া কাপ- | গুণ আছে তেমনই আবার প্রবল দোষও 
ডের জোরে অযত্র অর্থ ঘরে. আনিতেন। | কতকগুলি আছে। তাহার প্রধান দোষ তিনি 

॥ এবং পিতা মাতা আজীয় স্বজনের কাছে ত।হার কাহকেও গ্রাহ্থ করেন না। স্ত্রী পুরুষ যেই 

[অপেক্ষা তীহার কত প্রতিষ্ঠা! হউক গর্বিত অহঙ্কারী ও কপটাচারি দেখিতে 
এবার বরন্ধান্দ হষ্ঠমনে বাড়ীতে আদিয়া | পাইলে ঢের “কথা বলিয়া! তাহাদের মনোকষ্ 

2 এবার পিতা মাতার অনুরোধে তিনি |» গ্স্থক।রের “"মারামুকুর' নামে একখানি বুহৎ 
হই মাসকাল বাড়ীতে থাঁকিবেন। তৎপর | উপন্যাম আছে। সেই উপন্যাসের নায়ক লোমন।খ 
আগার প্রচারে যহির্গত হইবেন। বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমনাথের ধর্ম “নরপুজা” দোমনাথের 

| পাপী ত্রত “পরহিতে আত্মত্যাগ” 
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মোহিনী । | নন. 

দিতে সর্বদাই প্রস্ততি । সময় সময় স্ররাপান 

করেন। 'বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ হইলে 

য্দি দে বালিকা যৌবনে ভপ্াচারিণী হয় তাহাতে 
ভিন ওশ্রর 'দিরা থাকেন। তাহার ক্ষমতাখীন 

য্দি কোন ব্যক্তি কন্তাপন বা পাত্রপন অসঙ্গত- 

রূপে গ্রহণ করে তবে তিনি তাহায় সর্বনাশ 

সাধনে তৎপর হর । বিধব! লাতীকে পত্যন্তর 

গহণ করিতে দেন না, কৃতদারকে পুনর্ধার 

বিবাহ করিতে দেন না।, বহুবিবাহ করিলে 

পরপর মিরার শা ছরগ্স্প+ সপ পাত 

কথোপকথন হইরা গেলে বিরাজ যখনই যহুকে 
দেখিতে গায় তখনই বলে” কৈ'এই বুঝি1% 
হু বলেন 5 ছুট] ধিন সয়ে থাক সব হবে-- 
এত ব্যস্ত কেন ?% ৃ 

মুখে এই র্স্ত-_কিন্ত বিরাজ গ্ুবিধা পাই- 
শ্বেই গান লিখিয়া ও কবিতা লিখিয়া যছুকে 

'পাঠার। উহাতে অনেক প্রণয়ের কথা--এপ্রাণ | 

সথা * « প্রাণকাস্ত ” « হৃদম্ন রত্ব ” « যৌবন 
কাণ্ডারী ” প্রভৃতি লেখা থাকে । যছুনাথ তাহার | 

তিনি তাহার শত্র হন এবং কোন ব্যক্তি 'অপ্- | উত্তর দেন না কিন্ত চিঠিগুলি যত্তপূর্ব্বক রাখিয়া | 

রের নিন্দা বা কোন অসঙ্গত প্রস্তাব করিলে দেন। কেন এরূপ করেন বলিতে পার! বায় 

তিণি দশ জনের সমক্ষে তাহাকে অপ্রতিভ ন]। যদুনাথের জীবনের প্রধান কলঙ্ক এই 

ভিনি পর-চিন্ত-ছুর্বঙূতা দেখিলে ছুর্ণখত হইয়া 
শির্ঘনে অশ্রু ধর্ষণ করেন না। উপহাস ' ও 

ঘণার টিটুকারি দিয়া ছর্বপ হৃদয়ের কঠোর 

শাস্তি বিধান করেন! বিহাজের অদৃষঠে কিআছে 

করেন। 

ধহ! হক যছ্দাথ একদিন পুক্ষবিণীতে 

স্নান করিতেছেন সেই সময়ে একটী কৃষণঙ্গী 

ষোড়ণী কলসী লইগা ঘাটে আপিয়া তাহার পানে' 

চাহিয়! হাসিল । কে জানে। ও 

যছ্ুনথ- বলিলেন « বা, তুই যে আমাকে দি 

দেখলেই হাণিস্ আমি কি একটা সং?” ষে'ড়শী ষ্ঠ অধ্যায়। 

শরচচন্দ্র বাড়ী আদিল এবার গ্রামের অনে- 

কেই অনুরোধ করিলেন--যে তিনি ধর্ম বিষয়ে 

একটা বন্ত,তা করেন--কেন:1 দেশে তীহার |. 

বক্তা কেহ্ই শ্রবণ করেন নাই। ত্দন্লপারে 

দিন স্থির হইল এবং নিপাত হইল । বন্জতার | 

দিনে স্ত্রী পুরুষ বালক বাপিক৷ মকলেই আসিয়' | 

উপস্থিত হইল। ধর্ম বিষয়ে বক্তুতা হইবে | 

স্থতরাং না| আনিলে লোকে নিন্দা করিবে । 

1 এই জন্য প্রাচীন প্রাচীনারা-_যাহাঁরা যাত্রা! 
গুনেন না থিক্নেটায় দেখেন না তাহারাও আপি- 

লেন। এমন কি কেহ কেহ কুঝ কথ 

এবারে আর একটু বেশী হাপিয়া এক অঞ্জলা 
জল লইয়া যছুর মাথাপ্ন দিল। যদ্বনাথ বলি. 
লেন “কি উচ্ছিন্ন যাবার ইচ্ছ! হয়েছে বুঝি ?” 

রমণী বলিল “ এমন সং পেলে না হয় 

কার?” 

« তবে সত্যই উচ্ছিন্ন যাবে 1” * 

"যাব ” রি. 

« ঠিক তো” 

£ তবে ফি মিথ্যা? » 

« আচ্ছা তবে তাই হবে । » 

কুমণীর নাম ১৪০৯০৪৬১৬:০১৯০০ ১৪০১৪৪৪৪৩৪০ এডিত দেবী। এইরূপ 



]18০০ ॥ মশীরন। + 
|. 

নি কাদিবার জন্ত লন পরস্তত হই, পারের অবস্থা ও. ভণ্ডামি দেখিয়া ব্যথিত ও 
[জায়িলেন। ৮.1 পীড়িত হইয়৷ সমাজ ত্যাগ প্রচলিত: ধর্ম ও 

ষছনাথ- শুনিতে পাইস় তিনিও 'মাসিয়া | শাচার ত্যঁগ করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ ধর্শের বীজ 
উপস্থিত।' তাহাকে, দেখিয়া শরচ্চন্তরের, প্রাণ মন লইয়৷ সমাজ মুংস্কারে অগ্রসর  হইয়াছিলেম"'* 

| কীপিয়া উঠিল।' যছুনাথ বলিলেন *শরত,  জাতিবন্ধন সমাজবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিতে- 
বক্তৃতা) করিবে তা বেস কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব এব$ | ছিলেন_-এ*চারি শত বৎসরের , কথা--এবং 
গৌরাঙ্গের সহিত্ব অভিম্ত্ব প্রমাণ করিতে [সত্য কথা। যে জাতি যে সনাজ তাহাকে 
পারিবে”? শরতের মুখ গুকাইল আগত্তয। স্বীকৃত | ঈশ্বর বলেন--অথচ সন্বীর্ণ সমাজকে আরে 

হ্ইয় বলিলেন “তাহাই হইবে”। সন্ীর্ণ করিয়া! জাতি গৌরব করেন-ত্াহারাও 
বন্তা আর কি বলিবে-_যাহা সকল হিন্দু ভণ্ড।, যে সমাজে এই বক্তা ও শ্রোতার ন্যায় | 

বলেন যাহা গীতায় বলে, বাইবেলে বলে, ূ সকল লোক দে সমাজ ভণ্ড, পাপী স্বার্থপর: 

কোরাণে বলে.তাহাই পরিস্কট করিতে ডা কুটিল অজ্ঞ অলার অপভ্য এবং মূর্খ। বক্তা 

হইলেন। মানব পাপমগ্ন হলে পরিব্রাণ হেতু ৷ বলিলেন “ভগবান পাপিকে উদ্ধার করিতে যুগে 

ভগবান যুগে যুগে নানা কলেবরে আবিভূ্ত | যুগে আবিভূতি হন-_স্ৃতরাথ টৈতন্তের আবি- 

হন । সুতরাং কৃষ্ণ ও টৈগ্ত ভিন্ন নহে। : ভাব মানবের আবির্ভাব নহে, তিনি ঈশ্বরের 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে ভগবান” । বক্ততা | অবতীর ও পাপোদ্ধার জন্য কলিধুগের নূতন 

গ্্দীর্ঘ হইলেও উহার স্থল মর্ম এই । শুনিয়া ৰ অবতার” আর শ্রোতা অমনি তদগদচিত্ত হুইয়া 

সকলেই বাহব৷ দিতে লাগিলেন কেহ কেহ বা ূ কান্দিলেন ! তবে বক্তা বা শ্রোতা চৈতন্তের | 

| ভক্তিবেগে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। 1 কথ গ্রান্থ করিয়। ও তাহার মতে চলিয়া আপ- 

শ্রোতা ও বক্তীর ভণ্ডামি দেখিয়া যদুনাথ ৷ নাপন পাপ মোচন করেন না| কেন? তাহার | 
বিরক্ত হইলেন-_তিনি- উভয়কেই লক্ষ্য করিয়া ; মতে চল! ত কঠিন কথা নহে। যে চৈতন্তকে |. 

.বলিলেন-.“ঘাহার! এরূপ বন্ততা শুনিয়া কান্দে | ঈশ্বর বলিবে-দে কেশবকে ও খৃষ্টকেও ঈশ্বর | 
আর অন্নক্লীষ্ট উপবাসী দরিদ্র দেখিয়৷ কান্দে | বলুক। যে চৈতন্যের নামে কান্দে সে কেশব | 
[| না প্রত্যুত বাঁটা হইতে তাড়াইয়া দেয় তাহারা | ও যিশুর নামেও কান্দুক-_নতুবা আমি তাহা- | 

]1ভ৩।. আর যাহারা অন্ত .জাতির সংসর্গ ও | দিগকে*ভপ্ত, গা! ও শুকর ও পাজি বলিব” । 
হানে খাইতে ত্বণা করে আরু চৈতন্তকে দেবতা ) ফছুনাথের কথা,গুনিয়া কেহই লক্জিত বা ছুঃখিত | 

[| বন্ধে ভাহারাও তণ্ড। কৃষ্ণ প্রাচীন, প্রাচীন | হইলেন না। প্রথমতঃ যছুনাথ গ্রামের বড়- | 
|| গল্পের নায়ক-_র্যাস কল্পিত আদর্শ পুরুষ তাহার | মান্ুষ। দ্বিতীয়তঃ যছনাথের ওরূপ বলিবার | 

 অস্তিক্ে যে বিশ্বাদ করে মেপ্ু ভণ্ড.) চৈতন্ত | অভ্যাস আছ্ছে। তৃতীয়ত; -বিপদকালে যু | 
রানা ও. পোশ্ি বুল পাঠ করিয়াছিলেন, নাথের নিকট সকলেই ৪৪৯ প্রাপ্ত*হন। | 
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চতুর্থতঃ যছুনাথের শাদনে গ্রামে অত্যাচার ও |] ছিলেন। বিবাহে নগদ ছুই হাজার টাকা | 

উৎ্পীড়ন 'নাই। পঞ্চমতঃ যছুনাঁথ উচিতবন্ত| ও দিবেন_এবং জামাইয়ের, পাঠের" ব্যয় দিবেন | 

'মতাবাদী।. ষঠতঃ যুনাথ দরিদ্রের গিতা মাত! | এরূপ কথা থাকে।  দুূর্ভাগ্যবশতঃ বিবা. 

অঙগহায়ে সহায়, নিরাশ্রের আ্মরদাতা, অন্ধের | ভের অন্প দিন পরেই মোহিনীর পিতার মৃত 

ষ্টি এবং অতণাচারি দহ্যার কৃতান্ত। সভা ভঙ্গ । হয় সুতরাং অবস্থা মন হইয়া ঠাড়ায়__আর 

হইল নীরবে সকলে বাড়ী চলিরা গেল । র টাকা ও পঠের বায় দেওয়া হয় না। এই অপ- | 

'বাঁধে মোহিনী রখ্বশুর* শ্বাশুড়ী তাহাকে পরি- | ডি 2০-০০০- সত 

জঅপ্রম অধ্যায় । ত্যাগ,করেন--এবং পুত্রকে আর এক বিবাহ ূ 

দেখিতে দেখিতে তিন মাস গত হইল. : দেন। ৃ 

তখন মোহিনী অন্রতপ্র হইল-_বুঝিতে পারিলু | তাহার মাতা তাঁহাকে সক্ষে করিয়! তাহার 
নরাঁধম তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে-_-আরে | শ্বশুরবাড়ী লইয়! যান ছুইবাঁরই তাহারা অপ- | 

বুঝিতে পারিল পাপ আর গোপন রাখা যাইবে | মান করিয়া ফিরাইয়া দেন। তদবধি মোহিনী 

না। সুতরাং মাতাকে বলিল “মা আমি শ্বশ্তর- | ক্রোধে ও অ তমানে আর তথায় যাইতে চাহেন 

বাড়ী যাইব”? মাত! বিস্মিত হইয়া বলিলেন | না। তাহার মাতা ভ্রাহাকে পাঠাইতে চাহিলেঞ | 
“তোমায় নেবে কেন ক্রোধ করিয়া বলে “আমি বিধবা বিধবার আবার 

“্টাক] দ্রিতে পারিলেই নেবে” একটা শ্বঞ্জরবাড়ী কি” ।* তাই এতকাল পরে 

“টাকা কোথা পাবে মা” মোহিনী স্বয়ংই শ্রশুরবাড়ী যাইতে আগ্রহ প্রকাশ ৃ 

“কেন-_-গামার গয়ন। বেচিলে হাজার টাকা! করায় তাহার মাতা বিশ্মিত হইলেন । 

হবে” | | অবশেষে মোহিনীর ভাড়নার একখানি | 

“হাঁজার টাকা দিলে কি নেবে” নৌকা করিয়া তাহাকে লইয়া চলিলেন। | 

প্টাকা দিব, শ্বশুর শ্বীশুড়ীর পা ধরিয়া । গহনা বিক্রি করিতে হইল না। তাহার মায়ের | 

নবীন পন্ন্যাপী আর মোহিলীকে দেখা দিল না,। মোহিনী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ক্রেমে দুইবার |. 

কাদির” নিকট সোনা রূপা তামা পিড়ল কীসা যাহ! ছিল | 
“এদিন পরে এত অপমান সহিতে সাঁধ ! তাহা বেচিয়াই হাজার টাকা হইল। সেই 

হয়েছেন! ৮ টাক! মোহিনীকে দিলেন । মোহিনীকে তাহার 

মায়ের কথা গুনিয়া মোহিনী কান্দিল-- | গহন! পরাইয়। দিলেন । 

মনে মনে ভাবিল “পাঁধে কি অপমান সহিতে যথালময়ে নৌকা যাইয়া মোহিনীর খ শ্বশুর- 

| যাই”। বাড়ীর কোণে লাঁগিল। মোহিনী একখানি 

মোহিনীর অল্প বয়সে বিবাহ হঙ্ক। যখন | ্বপার থালায় হাঞ্জার টাক! সাজাইর়া নৌকা | 

বিবান্ধ হয় তখন মোহিনীর পিতা জীবিত | হইতে অবতরণ করিল। সকলে দেখিয় বিস্মিত | 
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কবার তাহার, বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন | হইল। মোহিনী সেই মূলাবান থালা শ্বাগুড়ীর 
চরণপ্রান্তে রাখিয়া প্রণা'ঘ করিল। শ্বাশুড়ী বধূর 
রূপ অলঙ্কাররাশি তৎপর এই টাকা প্লাইয়া বড়: 

আনন্দিতা হইলেন । ঘরের বৃধু ঘরে বসলেন 
অল্লদিন মধোই মোহিনী সকলের প্রিয় হইসেন 

তাহার শ্বগুর শ্বাশুড়ী তাহাকে প্রাণের অধিরু 

ভালবাদিতে লাগিলেন এমন কি টাকা কড়ি 

হিসাবপত্র ও বাল্স পিন্দুকের চাবি সকলই তাহার 
বাঁহাতে পড়িল। মোহিনীর স্বপর্ধি পর হইল-_ 

তাহাকে এখন আর শ্বশুর শ্বাগুড়ী ভালবামেন 

না। মোহিনীর স্বামী বিদেশে। 
স্ত্রীলোকের অবস্থা স্ত্রীলোকে ভাল বুঝিতে 

পারে। মোহিনী দিন দিন অধিকতর সমু 

হইতে লাগিল অথচ তাহার কিছু কিছু জরও | 

হয় আবার প্রাতে উঠিয়া বমন করে--তাহার 

শরীর অলসতায় পূর্ন ও .স্তনাগ্নভাগ নীলবর্ণ.. 

এদকল তাহার স্বপত্ধি দেখিয়া আনন্দিতা হইল-_ 

বুঝিল উহার গর্ভ হইয়াছে-_-এবং চোহ শ্বাশুড়ীকে 

জানাইল। কিন্তু যে শ্বাগুড়ী একদিন মোহি- 

নীকে তাড়াইর। দিয়াছেন অর্থলোভে আজ তিণি 

| মোহিনীর প্বাষ উপেক্ষা করিতে প্রস্তত। 
| বলিলেন ?্যে এমন কথা মুখে আনিবে 

| তাহাকে তাড়াইয়! দিব” । এদিকে পুত্রকে! 

শীঘ্ব বাড়ী আসিতে লিখিলেন। শ্বশুর শ্ব।শুড়ার 

এই ব্যবহারে মোহিনার স্বপত্বি মর্মাহত হ্ইয়। 

প্রতিহিংসার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। 

টা (অং অধ্যায় । 
|]. বছনাথের একধিধবা তর্গিনি আছে, তাহার 
2 নাম্ বিনা বিজয়া বিরাজের সই। যুন'থ অনে- 

| সমীরণণ। 
্ সি 4 

কিন্তু বিজয়া কিছুতেই সম্মত হয় নাই । সমাজের 
£মনই অকাট্য বন্ধন যে বিজয়া চরিত্র নষ্ট 

নহে । হিন্দু সমাজের যদি কিছু গৌরব থাকে 
পে হিন্দুর পিববা। অনেক হিন্দু বিধবাই অতি 
পবিত্র সুদ্ধাত্মা এবং পুজনীয়া। চন্দন কাষ্টরের 
হায় পরের জন্ত নিশ্বার্থভাবে দেহ য় করেন। 

লাভ সৌরভ ৰিতরণ৮-সৌরভ গ্রহণ । এই সৌর- 

তের আশায় দ্বন্চরিত্রা বিধবাও প্রক্কৃত বিধবার 

দুলস্থ হইয়। থাকিতে চাঁন। কিন্তু সকলেই কি 

প্রকৃত বিধবা হইতে পারে। মেদ শৃণ্যা ক্ষীনাঙ্গি 
| বিধবা দেখিতে কমল পত্রের গ্তায় কোমল ও 
লঘু হইলেও তাহাদের হৃদয় মহাশক্তি ধারণ 

কিয়া থাকে । সেই ভীম-শক্তি বলে হিন্দুর 

বিধব। ব্রহ্গা্ড তৃণবত তুচ্ছ জ্ঞান করেন_-জগতের 

প্রলোভন অক্নেয় -পরাক্রম হইলেও হিন্দু বিধ" 
বার. হৃদয়ে প্রতিহত হইয়। চুর্ণীকৃত প্রস্তর 

খণ্ডের হ্ায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। 

বিজয়া সেরূপ৬বিধবা নহে । বিজয়] পুরুষের 

৷ রূপে উন্মাদিনী হয়। সুন্দর পুরুষ দেখিলে যত; 
ক্ষণ দে সৌন্দর্য্য পান করিতে না পায় ততক্ষণ 

। তাহার জ্ঞান থাকেন!। ইহা! বিৰ ইহা! পাপ তাহা 

সে বেস্ বুঝিতে পারে কিন্তু তাহার বিশ্বান এ 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে প্রায়শ্চিত্ত ত্রত, 
ব্রাহ্মণ ভোজনু, গল্জান্ান, তীর্থ দর্শন প্রভৃতি । 

বোধ হয় যাহাদের হৃদয় পবিত্র নহে তাহারাই 

এই বাহ অনুষ্ঠানে অবিক মন্ুরাগিণী । বিজয়ার 

অর্থের অভাব নাই, উত্তম আহার করে, উত্তম 

বস্ত্র পরিধান করে, উত্তম. পর্যান্কে ছৃগ্ধফেলনিভ 

করিতে প্রস্তত তথাপি সমাজ ছাড়িতে প্রস্তর, 

স্থাহার | 
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শয্যায় শয়ন করে, এবং অর্থবলে ব্রত নিয়গ খাগ | বার স্থান হইল তিনি কোন গৃহে যাইতে বা 

যন্ত, পুজা, গঙ্গান্গান ও 

গর্বে ফাটিরা মরে তাহার মত বর্ম ্কন্ম কেহ 

্ রেনা। এবং পড়ান গ্াড়ার বেড়াইয়া 

সকলের ছিদ্র অন্বেষন করিয়া কেবল কোন্দল 

করিয়া ফেরে গ্রামে সকলেই তাহার ভয়ে 

শশক্ষিত | | 

আজি বিরাজ হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট 

বপিয়া বলিল “ সই এক মঁজার কথা শুন্চিদ? +, 

বিজয়! শুনিবার জন্য বংস্ত হইল তখন খর্বরাঞ্জ 

তাহার কানে চুপে চুপে কি বলিল বিজয়া! অমনি 

করতালী দরিয়া হাঁসিয় ঈীড়াইল। বিরাজ কিছু 

ভীতা হইয়া বলিল «“ দেখিস সই আমার মাথার 
দিব্য আমার নাম করিসনি ”| | 

পরদিন প্রভাতে শব্যা তাগ করিয়াই বিজয়! 
পাড়ার পাড়ায় ছুটিল। এবং যাহাকে যেখানে 

পাইল, তাহাকেই বলিল “ আর শুনেচ ভট্চাজ 

দের নৃতনবউ পেটনিয়ে এসে উপস্থিত” । একথা 
বিদ্বাৎ বেগে গ্রামে প্রচার হইল। গ্রামময় ছুলগুল 
পড়িয়াগেল, সামাজিক বৈঠক বসিল বৃদ্ধগণ নস্ত 

গ্রহণ করিতে করিতে সন্কল্প করিলেন, এ ভয়ঙ্কর 

পাপের জন্য সে বাটার সকলেই সমাভচ্যুত হইবে 
যাহারা সংস্পর্শ দোষে না জানিয়! দোষি হইয়াছে 

তাহাদিগকে চান্ত্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করির! শুদ্ধ 

হইতে হইবে । ? 

অল্পদিনের মধ্যেই মোহিনীক্ণ শ্বশুর শাশুড়ী 

সংবাদ শুনিলেন। তাহারা অর্থব্যয়ে প্রায়- 

না রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সমাজে উঠিলেন 
মোহিনী মকপের দ্বণা ও টিট্কারিরা পাত্রী হইয়া 
মরিয়ী রহিল। একখানি ক্ষুত্রঘর ইহার থাকি' 

ও তীর্থ দর্শন করে আর কোন ডব্য স্পর্শ করিতে, পান্না 'তথাপি তাহার 

| শরসা স্বামীর বাড়ীস্আসিলে তাহার পদে পড়িরা 

ক্ষমা 'চাহিবেন £তাহার স্ত্রী নহে পরিচারিক| | 

হইয়া থারিবেন। 

* মোহিনীর প্রতি বিবাহের পর হইতে তাহার 

শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামী যে বাহার করিয়াছেন 

তাহ যছুনাথ জানেন স্থৃতরাং মোহিনীর পাপ 

সমাজ যেমন কঠোর নয়নে দেখিল তিনি সেরূপ 

দেখিলেন না । মোহিনীর জন্য তাহার দয়া হইল। 

স্থতরাং মোহিনির মানমিক যন্ত্রনা ব্যতিত আর 
কোন কষ্ট রহিলন1। তাহার যাহ! অভাব তাহা 

যদুনাথ যোগাইতে লাগিলেন এবং স্বামী যাহাতে | 
তাহাকে গ্রহণ করেন তাহ! তিনি করিবেন 

বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন । মোহিনী বুঝিতে 

পারিলেন যছনাথ ব্যতিত তাহার আর বন্ধুনাই 

কিন্ত যছনাথ কি কারণে তাহাকে এত ভাল 

বাসেন এ বিষয় তাহার মনে একটু একটু সন্দেহ 
হইতে লাগিল। 

এদ্িগে পাড়ার স্ত্রীলোকের কানাকানি | 

করিতে লাগিল যছুনাথ মোহিনীকে এত ভাল- 

বাসে কেন? অনেক স্ত্রীলোকও অশুদ্ধ চরিত্র 

পুরুষের বিশ্বার স্ত্রীলোক খ্ুরুষকে এবং পুরুষ | 

স্রীলোককে নিঃস্বার্থরপে ভাল বাসিতে পারেনা, 

যেখানে এই ভালবাসা সেই খানেই একট! 
লজ্জাজনক ঘটন! ঘটিয়! ”াকে, ম্রতরাং যছুনাথের 

চহিত্রে একটা কলঙ্ক আরোপিত হইল । এক 

দিন যছুনাথের একটী বয়স্ত কৌতুক করিয়া 
তাহাকে বলিল কিটস্ বলিয়াছেন 

41105 11) 0 10806) 10) 0007 0110 & 
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সঅীরণ ॥ 
ঞ 

সস আসীন 

নবম অধ্যায় । 

বিজয়া মধ্যে মধ্যে মোহিনীর নিকট বসিয়। ॥ 
] এই ব্যস্ত একজন ভাক্তার । সু়াপান, নিষ্ঠুরতা! ; গল্প করিয়া থাকে । উদ্দেশয-_যদুনাথের সঙ্গে 
1 এবং স্বার্থপরতা, ইহার জীবনের প্রধান * কার্য 

শিক্ষা পাগ্ডতা ইহার নিকট অস্থানে পাতিত। 

[গর্ধ অভিমান আড়ঙ্বরে ইহার চরিত্র গঠিতণ 

ৃ ইহার নাম ক্ষ্খকান্ত সরবশর | ইনি বছনাথের | 

| সম্বয়মি এবং মমসামাজিক। যছু এই অপ্রদার্থ 
শব ব্যক্তিকে ঘ্বণা করিলেও তাহার পাপ্ডিত্যের, অন্ত 

£ একবিনু শ্রদ্ধা করিতেন। যছুনাথ কৃণ্টকাস্তের 

| রমিকতা বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন র 

মোহিনীর কোন॥অবৈধ সন্ভাব জন্িয়াছে কিনা” 

সেইটা জাঁন৷। আজ মোহিনীর সঙ্গে অনেক 

কথোপকথন্ন হইল-__অবশেষ বিজয়া, বলিল 

« এ গাঁয় তোমার জন্য কেবল দাঁদাই দুঃখ. 

করেন” মোহিনীর চক্ষে জল আসিল তিনি বলি- 

লেন, “ তিনি না থাফিলে আমার যে কিছুর্দশা 
হইত ভগবান জ্লানেন। 
* বিজয়া বন্িল তিনি তোমায় ভাল বাসেন 

[০91১০ 066 000 07500910000 0০081 বোধ হয় তুমিও তাঁহ!কে ভাল বাস-_দাঁপার : 

পরিবার নাই-+তা তুমি তাঁর কাছে থাকিলেই ঝা |] ঘ16169৮10900010 86৮ 1010101602 

এই সময়ে একটা লোক আসিয়৷ বলিল 

| বোধ হয় মরিবার ক্গ্তা বিষটিষ কিছু খেয়েছে।' 
যছুনাথ তখনি বলিলেন ““কৃষ্ণচল ?” কৃষ্ণবলিল 

ভিকিট, কে দিবে, যছবলিলেনঁ “ তুমি অতি 

পাঁজি__চল আমি দিব ”। 
দুর্বল হৃদয়ে বিষাদের গহ্বর হইতে সহসা 

| আননোর শিখার উৎক্ষিপ্ত হইলে-_বেগে যন্ত্রবন্ধ 

| হইয়া! যায়। মোহিনীর কি জানি কি কারণে 
সেইরগ হইয়াছে । তাহার দেহ্যন্ত্র দিম্পন্ম, নয়নে 
অবির়ল অশ্রতআ্োত-_ হৃদয়ের উপরে শরতের 

ফটো গ্রাফ কষ্কাস্ত এমনিয়ার শিশি মোহিনীয় 

॥ নাশিকাম্ম ধরিয়া-_তাহার সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হুইয়! 
॥ বলিল “[ ০০1৫ ৪০০ 01 660. 007)1091)0 

. 11015 818 ০০: €2০৮.৮ বল! বাহুল্য মোহিনী 

| প্রক্কৃতিস্থ হইলেন ।: 

ক্ষতি কি--অধিক স্থুখে থাকিতে পারিবে রাজ 

বাড়ীর মত সুখ হইবে-_-বল সেইরূপ সুবিধা : 

ক করিব? আমাকে পর মনে কর্িগন]। : 

এই কথ শুনিয়া মোহিনী কাদিলেন__ 

তাহার পর ধীরে ধীরে 'মৃতুম্বরে বলিলেন “আপ-: 

নার দাদ। আমার পিতা, পিভৃতুল্য স্নেহ করেন 

আমি তাহার নির্াশ্রয়া কন্তা তাহার নিকট: 

থাকিতে বাঁধা কি। তবে অদৃষ্টে কি আছে 

তাহাই দেবিয়া! লই-_অনেক দিন দেরি নাই |» 

বিজয়৷ হাসিনা বলিল বুঝিয়াছি ভাবিয়াছ, 

স্বামী বাড়ী আয়! ভোমান্ন গ্রহণ করিবেন)__ 

তাকি ইবে,_তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহা পাণ্র- 
বেন না__-তোষার স্বামিকে কি কথন .দেখি- 

যাছ,-_দেখিলে এ সাহস করিতে না এই দেখ 
তাহার ফটোগ্রাফ্। । 

ফটোগ্রাফ, দেখিয়া! অকন্মাৎ মোহিনীর 
| বদন উজ্জল হইল-_উহ! ছুই হস্তে হৃদয়ে চণলিয়া 



যৌহিনী রঃ 

ধরিলেন-_-একবারে অনেক কথ। বিজয়াকে | ফাঁইতে যাইতে যছুনাথকে, বিল 4700 816 & 
09০. আ্াক্ষেপের বিষয় য্নাথের মত “ফুল? |. কহিতে আরম্ভ করিলেন কিন্ত একটা কথাও 

মুখ হইতে বাহির হইল না অজ্ঞান হইয়া ভূমি- 
লৈ পড়িলেন। বিজয়া তাহার চৈতন্ত সম্পা- 

দ্নে অসমর্থ হইয়া অগত্যা যছনাথের নিকট 

ধবাঁদ পাঠাইলেন-_-« মোহিনী অজ্জান হইয়া 

পড়িয়াছে |” 

মোহিনী চৈতন্ধ লাঁভ করিলে যছুনাথ ও 

কষ্ণকাস্ত ফিরিয়া! ধাইভেষ্থেন। পথিমধ্যে এক 

দরিদ্র বিধবা কান্দিয়া কৃষ্ণচকান্তের পঙঈতলে 

পড়িয়া বলিল «বাবা আমার আর নাই একু 
মাত্র ছেলে ভরসা তাঁর ওলাউঠা হুইয়৷ নাঁড়ি 

নাই--বাঁচে না--রক্ষা কর বাবা ছুঃখিনীর 

ধন রক্ষা কর পুণ্য হবে যশ হবে একটা বাঁর 

এস লা অপ ৯ টি ০০০ 
পবা রটে এপার, ৬০০ 

8০৫ 

প্ক্রসল 

আমরা ঈচপ্াচর দেখিতে পাই না। ধাহারা 
নিজেরপয়সা দিয় পরের উপকার করেন. আজ 

কাল্ অনেকের বিচারেই তাহার “ ফুল / ক- ৃ 

ৰ্বাস্তের দোষ কি? ৬৪ 
৭ যছুনাথ ও কৃষ্চর্কীন্ত রোগীর গৃহে প্রবেশ 
করিলেন। রোগীর যুবতী স্ত্রী ও ভূগিনী উভ- 
য়েই সুন্বরী- শধ্যাপার্থে বসিয়াছিল--তাহার! 
সরিয়া দীড়াইল। স্থন্দরী যুবতী দেখিলে কৃষ্ণ- 
কান্ত বড়ই সন্তুষ্ট হয়-_-তাহাদিগকে দেখিয়া 
যছুনাথকে রলিল “] 50210017 000901)6 00৪. 

0838 00011 1)8 80 11)%1111)0” সুন্দরী রমণীর 

নিকট কৃষ্ণকান্তের মুখে বড়ই ইংরেজী ছুটিতে 

দেখে যাও” কৃষ্কান্ত বিরক্ত হইয়! স্বভাব সুলভ | থাঁকে । যাহা! হউক স্রনাথ বিরক্ত হইয়। বলিলেন 

রূঢ় ভাষায় বলিল-_« প| ছেঁড়েদে-_-বল ভিজিট' --আগে রোগী দেখ” কৃষ্ণকাস্ত রোগী দেখিয়! 

দিতে পারবি কি না?” বৃদ্ধা কীদিয়া বলিল । প্রথম মুখ বিকৃত করিলেন তৎপর একটু হাঁসি- 

« অনাহারে মরি বাঁবা__চৌকিদারির পয়সা । লেন-_যছুনাথ 'চিস্তিত হুইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 

দিতে পারিনি বলে চৌকিদার ঘটি বাটা লয়ে 

গেছে ৮-টাক1 কোথা .পাঁৰদয়া করে দেখে 

যাও ধর্ম হবে।” কৃষ্ণতকাস্ত ভ্রকুটি করিয়! 

বলিল--“ষা মাগি-__-এ কাদার কন্ম নয় তাহার 

পর হাদিয়া যছনাথের দিকে চাহিয়া বলিল-- 

[8213 29 0961989--0]78) 0016017 £ 11605 

[01081011966 0€ 11100) 80709 01/101149 01 80010117) 

8700 260 ৪. 

.. ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আর ভাল ডাক্তার নাই__ 
আই জন্ত যছুনাথ অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া 
বলিলেন « চল কৃষ্ণকান্ত আমিই ভিজিট ও 
ওষধেধ দাম দিব।” তখন কুষ্ণকান্ত চলিল। 

২ 

( কিরূপ দেখিলে, চিকিৎসকের মুখ হইতে কি 
কথা বাহির হয় শুনিবার জন্য সরলা! রমণীঘয় 
সজল নয়নে তাহার প্রতি চাহিল--তখন কৃষ্ণ, 
কান্ত মনে করিল এ উজ্জল চারি চক্ষু তাহার 

হৃদয়ে শত শত শর বিদ্ধ ,করিতেছে সুতরাঁ : 
ভয়ে এক নিশ্বায়ে বলিয়া ফেলিল__ টি 
“ড/1)0, 1619 0101) 0 60111050189 89588, 

81) 181799100010911) 67020606 11022 ১81 

৫৮00 ০0 609 2101709] 1901878607, 0:৩- 

0801708 0 0101800 £00799 0€ 10110901110 

10 0109 00011010101] 9806170180৫ 0076 20987 ৃ রর 

601 09010190160 ৮ 4. 



্ 'বিজয়ার স্বামীকে মারিগা 'ফেলেন। 

ও রিলে বিয়ার মোহ ১08 ৪১৪ ৃ 

| ৃ ৪০৬ | 

হাহা করিয়৷ হাসিয়া বলিলেন হর 80508৫ 
রি চর ক গা ও 

ড়া ভাল হৃইয়ছিল | 

দশম অধ্যায় । 

বিজয়াকে কৃষ্ণকান্তের" মাতুল পুত্র বিবাহ 
| করিয়াছিলেন। সেই সম্পর্কে কৃষ্কাস্ত দেবর 
"| ধেশের কুপ্রথান্থুসারে ভ্রাভৃবধুগণ দেবরের সঙ্গে 

হস্ত পরিহাসাদি করিয়া থাকেন এবং কখন বা 
মনেই পরিহাস অব্যক্ত ও দ্বণিত রসিকতা গিয়া 
দাড়ায়। বিজয়া ও কৃষ্ণকান্তে সকল রকমের 

পরিহাসই চলিত। বিজয়! সুন্দরী নহে তবে 
ভাহার হাতে অনেক টাক] | যাহারা এ টাকার 

কথা জানিত তাহার! বিজয়াকে সুন্দরী দেখিত। 

|| বিয়া যখন স্ধবা তখন হইতেই বিজয়াতে ও' |: 

.-| ক্ষষ্ণকান্তে বড় ভাবছিল । বিজয়ার স্বামী কৃষ- 
| কাস্তকে ভাল বাসিতেন বিশ্বীস “করিতেন কিন্ত 

| সরল ভদ্রলোক কৃষ্ণকাস্তের বিশ্বাস ঘাতকত। 

ইহ জীবনে বুঝিতে পারেন নাই। বিজয়া ও 

কুষ্কান্ত তাহাকে ফাঁকিদিয়া যাহা ইচ্ছ! তাহাই 
| ঝরিভ। এইরূপে কৃষ্ণকান্ত বিয়ার নিকট 

| অনেক সোনারূপা, ও তাহার স্বামীর নিকট 
| অনেক জমী জম! পাইয়াছিরেন। বিজয়ার স্বামী, 
| স্কফককান্তের চিক্রিৎসাধীনে থাকিয়া সপরিবারে 
নানা দেশের 'জন বায়ু, গ্রহণ করেন। সামান্ত 
0 ব্যাধি ক্ফকাস্ত আরাম না করিয়া ওবী ও 
| স্কুপখ্যে দীর্ঘকাল রাখিতে যাইয়া অবশেষে 

 সমীরণ। 
৪2352222528 টির টির হিরা 

নাথ হস্ত সম্বরণ করিতে পাঁরিলেন না. | নিজের দৌষ ক্ৃষ্কান্তের দোষ বুঝতে | 
: বলিলেন « যাক তবে ওলাউঠা নয়? কৃষ্ণকাস্ত | পারিলেন। 

চ) 

বিজগ্গর স্বামী, বিয়োগ হইলে কুষ্কাস্ত 
৷ প্রস্তাব করিল_£তোমার টাকা কড়ি ও বিষয়» 

শয় রক্ষার ভার আমার উপর দাও *। বিজয়ার 

মন ভাঙ্গিয়াছিল স্থতরাং তাহা করিলন। এদিকে 
রুষ্ণকান্তও বিরক্ত হইল। এই বৈরক্তি ক্রমে 

এতদুর বৃদ্ধি পাইল যে উভয়ের মধ্যে সাক্ষ্যালাপ 
পর্য্যন্ত বন্ধ হইঙ্স। দীর্ঘকাল এই অবস্থায় গিয়া- 
ছিল তাহার প্র আবার কথা বার্তা চলিতে 

থাকে । 

মোহিনীর প্র ঘটনার পর একদিন বিজয় 

কষ্ণকাস্তকে বলিল-__-ছোটঠাকুর বেয়ারাঁমটা কি 

হ,য়ে ছিল গা” কৃষ্ণকাস্ত বলিল ব্যাম যাইহউক 
তার বেম ভাল কর্তেগিয়ে এখন আমি যে মরি। | 

"কেন মাথা ঘুরে গেছে বুঝি ” 
«৮. 

*“ অনেক দেরি এতো বিজয়! নয়? ৮ 

« তোমার দাদার কথাটা! কি সত্য?” 

« তাজানিন। বোধ হয় মিথ্যা জনরব |” 

« তোমার সঙ্গে ভাব কেমন ? ” 
« খুব ৮. 

“ তুমি ঘটকালি কর্তে পার” রন 

"কি দিবে” 

এষা চাও, 
«যা চাই 55 

8৫ হী ঠ্ট 

“ আমার স্বামীর সেই সোনার বাটা ও 
স্বামী | আলবোলা চাই-” 

"তা দিব” 



প্রলেপ সপ 

:« আমিও ঘটকালি করে দিব ৮” :« হাজার টাকা চায় নাকি ”. 

" ক'দিনে ঠিক্ হবে * এ ক 
এ একদিনেই % “ ধদ্দি কেবল *দেখালে চলে-_চুহাজারও 

পণ বটে” নিতে পারি ৮1 

« জিনিষ কবে দিবে * বেশ-তা নিও, « চেয়েছে বলে এখনি কি 

“ কাজ করিয়া দিলে ” সব দিতে হবে £। 
' তাকে কি দিবে? ৮ এই সংবাদে কৃষ্ণ আনন্দে অধীর হইল। 
«যাঁচায়”গ ভাবিল তিন হাজার টাকার নোট তাহার আছে 

_ অন্ত রমণী হইলে, অতিমান করিত- ক্রোধ | সবই লইয়া যাইবে। পাড়! গেয়ে স্ত্রীলোক 

করিত। কিন্তু বিজয়া পূর্ব হইতে এখন অনেক | দেখিলেই সন্তষ্ট হইবে-আর মনে করিবে যে, 

চতুর! তাই এ অসৎ প্রস্তাবে রাগে নাই। কেনন৷ ; হাজার চাহিলে.যে তিন হাজার আনিতে পারে সে 

পুর্ব হইতেই কৃষ্ণকান্তকে কিছু শিক্ষা! দিবার ; না জানি পরে কত টাকাই দিবে। | 

তাহার ইচ্ছা! ছিল এখন সেই স্মৃবিধা ঘটিয়াছে। এই যুক্তি স্থির করিয়া কৃষ্ণকাস্ত যথা! সময 

এই ঘটনার ছুইদিন পরে বিজয়া নিজেই টেরি ফিরাইয়! ল্যাতেওর ও অটোডিরোজ 

যাইয়! কৃষ্খকাত্তকে কহিল-_ মাখিয়া একটা কোট গায়ে দিয়া পান চিবাইতে 

« সব ঠিক্” চিবাইতে বাহির , হইলেন। আজ ব্রাণ্ডির 

« কোথা দেখা হবে?” মাব্রাটা বিছু বেশী হইয়াছিল, তছুপরি ব্যাধি 

“ রায়েদের বাড়ীতে ৮. সুবর্ণ চশমা। চক্ষুরৌগ না থাকিলেও আজকাল 

" আন্গই » এ কৃতব্যাধি ফ্যাশিয়ান হইয়া দাড়াইয়াছে। গমন 

« আজই « | | কালে বুকের পকেটে তিন সহত্র টাকার নোট 

« কত রাত্রে” | লইয়া চলিলেন। ৃ 

“বারটাঁর সময়” রায় মহাশয়ের! বাড়ী থাকেন না- পুজার 

“ কোন্ ঘরে * সময় কেবল আসেন। স্থ্তরাং বাটা জনশুনা |. 
« দালানে.» ৰ আজ্তি গভীর 'রজনীতে সেই জনশৃন্ঠ বাটার: 
"তাবেশ” ৰ পূজার দালানে কৃষ্ণকাস্ত প্রবেশ করিল। গৃহে: 

« বেশত বটে কিছু টাকা সঙ্পে নিও”  ; আলো! নাই। কৃষ্ণকাস্ত প্রবেশ মাত্র কে'তাহার 

“কত * | কানে কানে বলিল “আজ মোহিনীর জীবন 

« হাজার” সার্থক ”। কৃষ্ণকাত্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়। এক 

“এত টাকা 11” .. হন্তে তাহার গলা“জড়াইয়! ধরিয়া মুখচুগ্ধন করিল | 

$& দিতে হবেনা দেখালেই হবে ৮। আর একহস্ত দিয়া বুকের পকেট হইত্তে নোটের 

ঃ চনহ টি 
১0000 0 



৪০৮ 

| তাড়া লইয়া বলিল-“তুমি হাজার টাকা চাহিয়া 
| ছিলে এই দেখ তোমার জন্ত তিন হাজার আনি- 

ফ্াছি।। রমণী নোট, লইয়া. বলিল' আঁলো 
জানাই এখানে কোন ভয় নাই “উন্মত্ব কৃষ্ণ ৰ 6০001) ০61611295 1020 1১9 02]]60 ৪. 161018- 

'আঁর.একটী চুম্বন করিয়া অতি কষ্টে রমণীকে 
আলো জালিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। আলো! 

জলিল_-একি ! কি সর্বসাশ! কি ঘ্বণা! কি! 

লজ্জ। - মোহিনী নহে; পিশাঁচিনী !- লে€লিত 

ৃ রোগাক্রান্ত শুভ্র কেশ! বৃদ্ধা -রোগে হস্তপদের 

 হএকটা অঙ্গলি খসিয়া পড়িয়াছে ওঠঠদয় খসিয়া । 
1 পড়িবাঁর উপক্রম হইয়াছে কোটির গত পিঞ্ষল 
| চক্ষুকোন হইতে ছূর্নন্বময় ক্লেদ নিঃস্যত হইতেছে 
দেখিয়া, কৃষ্ণকান্তের ভয়ে ও দ্বণায় মোহ 

ভাঙগিল নেশ। ছাড়িয়। গেল” কৃষ্ণকাস্ত পশ্চাৎ 

 হুটিলেন। 
অটহান্ত করিয়া বলির্ল “কৃষ্ণকাত্তবাবু চারিটি 
টাকা! না দিঞে মরিলেও গরীব ক্ষগি দেখনা 

ভিক্ষা চাকিলে ছঃখীকে এক মুঠো চাল না দিয়া 

| লয়ে তাড়িয়ে দাও__মনে আছে কষ্চবাবু_ 
| তোমার কাছে সে দিন__না খেতে পেয়ে ছুটা 

পয়ঙ্গা চাইতে গ্েছিলুমূ কি বলে ছিলে__আর 
আজ মহাপাপ করবার জন্ত এত রাতে একতাঁড়া 
নোট নে এখানে এসেছ। তোমার দৌষ কি 
কক্ণবাঁবু তোমার দেশের অনেকেই তোমার মত 
ৃ -ক্জাষের মুখে ছাই-_-পেচোচ্ছ কেন_-এসনা,__ 
গলা: জড়িয়ে ধর চুম খাও মিষ্টি কথা কও?” 

] জখন সেই পাণ্ডিত্যাভিমানি কুষ্ণকাস্ত সজল 
নয়নে স্র্গপানে চাহিয়! বর্লিলেন-_-«408513 

ৃ 8০৫, চা 8806 | 15190 0৪1” বুদ্ধা 

সঙ্গীরণ | 

বৃদ্ধা বর্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া 

€ 

শপ এর পারার, 

হাসিয়৷ অগ্রসর হইয়! গু হন্ত বাঁড়াইয়! বলিল 

“কি আসবে,”-_কৃষ্ণকান্ত ভয়ে সরিয়! দীড়া- 

ইয়া আপনা আপনি বলিল-_07 1 1৪ 91161) 

106 50 01) 009 [১০1 ০6 09%6]।.% দপ্ করির] 

আলো! নিৰিয়া গেল--সেই ঘোরান্ধকারে কৃষ্ণ- 
কান্ত ভয়ঙ্করী বৃদ্ধার অবয়ব ও নিজের কার্ধ্য 

| ভাবিয়া মনে মনে বলিল__ 
61101) 29 91)81] ] 105 

. [70109 ঘা), 81)0 11)111)1(.0 009])011 ? | 

010) সা?) [1019 17]]) 0786] 81) 

])01] /--+৮ 

একাদশ অধ্যায় । 

বেল! নয়টা গ্রামের লোক মাধ্যাতহ্িক আহা- 
রের আয়োজনে নিধুক্ত আছে। গ্রামের পুর- 

হিত ঠাকুরেরাযজমাঁন বাড়ী হইতে কিছু অর্থ 
সংগ্রহ জন্য এ বাড়ী ও বাড়ী ছুটাছুটা করি- 
তেছে। প্র1তঃ স্নানান্তে মুত্তিকার ছাপ সর্বাঙ্ে | 

মাথিয়া টিকিতে জ্ধুল গু'জিয়। অবস্থাপন্ন লোক- 

দের মঙ্গল প্রার্থন! ও ছুরবস্থাঁপন্ন লোকের নিন্দা 

করিতেছেন । উত্তমর্ণ সম্প্রদায় সুধের পয়সা আহ- 

রনার্থে দরিদ্রকে নিপীড়িত ও অবস্থাপন্নকে 
বিনয় ও মিনতি করিয়া ফিরিতেছে। ট্যকৃসের 

পেয়াদাণণ অবস্থাপন্নকে সেলাম করিয়া! ট্যাকৃস্ 

আদায়ের ইঙ্গিত করিয়া ও দরিদ্রের ঘটি বাটা | 
কাড়িয়৷ লইয়! বেড়াইতেছে। বধূরা ঘাটে বসিয়া 
আপনাঁপন সুখ ছুঃখের কথা কহিতেছে ও অঙ্গ | 

মার্জন করিতেছে । প্রৌঢ়ারা শিব পুজ! করিতে | 
বসিয়! ও ইষ্টমন্ত্র ঘপ্ করিতে করিতে লেকের |» 

সপ পপ 



৮ 

মোহিনী । 
22585525 

নান কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিতেছেন। বাল- 

(কের! মুড়ি ও পান্তাভাত খাইয়! স্বল পাঠশালায় 

যাইতেছে--পণ্ডিত মাষ্টারেরা সম্পাদকের মন- 

বর করিয়া বাকি বেতনের কিঞ্চিৎ আদায়ের 
| চেষ্টায় আছে। বৃদ্ধের তামাকু খাইতে খাইতে 

“স্কুলে পড়িয়া ছেলে গুলা বয়েগেল, গে এক 
টাকায় তিনমোন চাউল মিলিত এখন দশ সের 

মেলেনা, এবং ইংরেজের মুলুক অধঃপাতে যা” 

৪০৯ 

সন্ধান দিবে প্রভৃতি নানা জাতী প্রলোভন পূর্ণ 
বিজ্ঞাপন দিয়াছে তাহাই'আঁদিল ৭ যাহারা. চিঠি | 
পাইল নখ তাহার! এই সকল বিজ্ঞাপন পাইল । | 

গ্রামের রামগ্রাস মুখোপাধ্যায় 'ডাকঘুরে 

ছিলেন তিনি তাহার পিতার নামের চিঠি খুলিয়! | 
পড়িয়া বলিলেন বিলাত হইতে দাদা কলিকাতা | 

*আসিয়াছেন তিনি আঁজই বাড়ী আসিবেন। অল্প | 
ক্ষণের্ মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা গ্রামময় প্রচার | 

প্রভৃতি নানা আলাপে ব্যন্ত আছে। যুবকের! ূ হইল। "' গ্রামে আজ ডাকাত পড়িবে গ্রাম আজ | 

দল বাঁধিয়! শিগারেট খাইতেছে ও সঙ্গেঃপরে 

কোথায় কুকুট মাংশ রাধিয়া! খাইবে তাহার 
বন্দোবস্ত করিতেছে ও রুষিয়! গবর্ণমেণ্ট ভাল 
ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারি এবং ইংরেজ 

গবর্ণমেপ্ট মুশলমানকে ভাল বাপিয়া ও হিন্দুর 
প্রতি অবিচার করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে গৃহ 

বিবাদ সংশ্থাপনের চেষ্টায় আছে” প্রভৃতি নানা' 

রাজনৈতিক আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কেহ 
কেহ ব! চিঠি পত্র পাইবার বাসনায় গ্রাম্য ডাক 
ঘরের মধ্যে বসিয়া তামাকু সেবন ও নানা বিষ- 
য়ের গল্প তুলিয়াছেন--পোষ্টমাষ্টার বাবু মাছরে 
বপিয়! তহবিল মিল করিতেছেন ও পিয়ন ব্যারিং 
পত্রের মাস্থল ফেলিয়! রাঁখিয়াছে বলিয়া তর্জন 

গর্জন করিতেছেন। এমন সময় রাণার ডাকের 

পুলি! লইয়া আসিল। চিঠি অল্পই আসিল-_ 
এবং তাহা ডাকঘরেই প্রায় বিলি হ্ইয়*গল। 
পূজার অল্পদিন বিলম্ব আছে, স্বতরা আমিল 

বেশী ছাপান বিজ্ঞাপনের প্যাকেট । কলিকাতার 
জুয়াচোরের1 একটাকায় বড়মানুয করিয়! দিবে 
আট আনায় অষ্টাদশ পুরাণদিবে সোনারফুল 
আতরের শিশি জ্ঞানভাগার ও ব্রহ্গাণ্ডের অনু- 

ডিউটি 

সা ্পস 

ুষ্ঠিত হইবে”_-যদি এরূপ সংবাদ আপিত তাহা || 
হইলেও গ্রামের লোক এত ভীতহইতন1। গ্রামে | 
আমিলে কিরূপে তাহাকে অপমান করিতে |. 
হইবে কির্ূপে তাহাকে দ্বণা করিতে হইবে-_- | 
তিনি যে অন্পৃশ্ত হইয়াছেন তাহা! কিরূপেতাহাকে | 
বুঝাইয়৷ দেওয়া হইবে এই বিষয় লইয়া মহা! 
আন্দোলন হইতে লাগিল। গলিভরকে দেখিয়া | 
লিলিপথের লোক যেরূপ চিস্তিত ও ভীত হই- | 

য়াছিল রামদাগের. ভ্রাতা শিবদামের আগমন | 
ধবাদে আজি গ্রামের লোকের সেইরূপ চিন্ত। 

ও ভয় উপস্থিত হইল। ৃ 

বেল! তিন ঘটিকাঁর সময় শিবদাস বাটাতে 

আসিলেন। তিনি বাঙ্গ।লীর সাজে ধুতি পরিয়] | 

আসিলেন। পাছে শিবদাস ঘরের ভিতর প্রবেশ || 

করে এজন্ তাহার মাত। দৌড়িয়া উঠনে বাহির | 

হইলেন। শিবদাস মাতৃপদ স্পর্শ করিতে পাই" | 

লেন না মাতা! তয়ে সরিয়! ঈীড়াইলেন। পিতাঁও | 
সেইরূপ করিলেন । শিবদাসকে কোথায়..স্থান | 

দিবেন বলিয়া ললাটে চিন্তার রেঞ্জ উদয় 

হইল। গ্রামবানিরা হিংসা :ও স্বপার নয়নে |. 

দাড়াইয় দুরুহইতে তাহাকে দ্বেবিতে লাগিল। |. 



| পঞ্ডিতের পাতি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সমাজে 

| তুলিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার | হৃদয়ের অন্তস্তলণ্ নিরীক্ষণ না করিয়া যাহারা হা ূ 

চা 

ং ্ ইয়াছেন । তাহা তিন হাজার টাক! গিয়াছে 

৪১০ | মমীরণ। 
জাত পচ পত্র পাআ আচ এ তৈরি এরা রিকিিিতীরি রানির 

[শিবদাস ইংলপ্ত যাইবার পূর্বে গ্রামের গ্রক্কৃতি ; তাহা! গ্রামের সকলেই জানে তথাপি তিনি আঁজ 
যাহা দেবিয়া্থিলেন এখন-ঠিক তাহার বিপরীত সমাজের নেতা। কৃষ্ণকান্তের এরূপ করিবার 

দেখিতে লাগিলেন-_ তাহার”আশা! ভরসা কল্পনা তিনটা কারণ প্রথমতঃ তাহার বিশ্বাস যছুনাণের 

সক্লই নৈরাশ্যের কালীমায় মলিন হইয়া! গেল । ষড়যন্ত্রে তাহার হূর্দাশা হইয়াছিল ' দ্বিতীরত* 

হাসিসুখ বিষাদে বিকৃত হইল। মনে হইল একি | মমাজ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, তাহার চরি- 
মেই মাতা সেই পিতা সেই গ্রামবাসী হানিষ্ুর । ত্রের দ্বণ! করিবেনা । তৃতীক়তঃ যছুনাথকে. বিপদ 

সমাঞ্জ কোন্ পাঁপে আমায়*্ত্যাগ করিতেছ ! ৷ ্রস্থ করিয়া কৌশলে তাহার অর্থদোহন করিবেন। 

_ শ্বিদাস্ ছইদিন বাহিরের একখানি 'অনা ; ৃ _ এদিকে শিবদাস সমাজের প্রতি বিরক্ত হইয়। 

| বৃতগৃছে ভূত্য পরিবেশিত অন্ন সেবন করিয়া | চলিয়া! গেলেন। হাট কোট পরিয়া সাহেব 

এবং কাহারো সহানুভূতি না পাইয়া! কলিকাতায় ; হইলেন বাবুষ্চির রন্ধন ভোজন করিতে লাগিলেন 
(ফিরিয়া যাইতে মনম্থ করিলেন । যছুনাঁথ কাঁধ্যা- | এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যছনাথ ব্যতিত 

দুরোধে স্থানাস্তর গিয়াছিলেন অদ্য আপিক্াই | গ্রামের অন্ত শোকের মুখ দেখিবেন না। অন্পদিন 
এই কথা শুনিলেন; তিনি স্বাধীনচিস্ত সাহসী | মধ্যেই সমস্ত হিন্দু সমাজ তাহার নিন্দা করিতে 

এবং সত্যপ্রিযর় লোকতয়ে ও সমাঁজভয়ে ভীত ; লাগিল তিনি কাহারো! উপকার করেন নাঁ_ 
'হইলেন না। অতি বত্ব সহকারে শিবদাদকে | চাকরী করিয়! দেননা। সচরাচর যাহা সকল 
নিজের বাটীতে লইন্াগিস্বা। একত্রে ভোজন পান. | 'ইংলগ্ প্রত্যাগত যুবকের অনৃষ্টে ঘটে তাহারও 
করিতে লাগিলেন। তংপর নিজব্যয়ে নবদ্ধীপ ূ তাহাই ঘটিল। প্রতি হিংসাঁয় তাঁহাকে পাকা 
বিক্রমপুর ভাঁটপাড়া প্রভৃতি স্কানের বড় বড় ৃ সাহেব করিল--প্রতি হিংসায় তাহাকে মিষ্র 

| এস, মুখার্জি করিল। ইংলগ প্রত্যাগত যুবকের 

সকল চেষ্টা বৃথা হইণ। নিষ্ুর এবং নির্বোধ । তাঁহাদের সাহের্িয়ানায় গালি দেন তাহারা যখা- 
সমাজ সকল পঙ্ডিতের ব্যবস্থা পদে ঠেলিয়া । ই নিষ্ঠুর এবং অবিবেচক| 
'ফেলিল। না যছুনাথকে সমাজ হইতে রহিত! এখন সমাজ-্বর্গ হইতে অথঃপতিত হইয়া 
করিল।, পর | ৰ যহুনাথ কি করিয়াছিলেন তাহাই দেখ! যাউক। 

| রসি ইংরেজী চাল চলন,তিনি, সকল | . « টি 

| ব্ধা্যই ভক্ষণ করেন সকল মহাঁপাপই ও দ্বাদশ অধ্যায়। 
|. করিয়া থাকেন তথাপি তিনি এ যাত্রা" সমাজের 

[টি হইয়া, ষছনাথকে বিপদ গ্রন্থ করিতে 
যছনাথ সমাজচ্যুত হইয়াছেন শুনিয়া! দ্বণার 

হাসি হাসিলেন। দুর গ্রাম হইতে নুতন পুরোহিত 
নিধুক্ত করিলেন । শ্বগ্রামস্থ কর্মচারিদের জবাঁব 

দিয়। বিদেশের লোক আনিয়! নিযুক্ত গর [1 3৬০০৪৫ 'রজনীতে প্রতারিত হুইয়াছেন 



গ্রাম তাহার দান দয়া এবং সাহাঁষ্য হইতে বঞ্চিত 

হইল। এবং তিনি অধিকতর দৃঢ় ও কঠোর, 

নিয়মে গ্রামের শান্তিরক্ষা ও সম্মান রক্ষণ করিতে 

লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন, গেলে গ্রামের 
লোক যখন দেখিল যছুনাথ ব্যতিত তাহাদের 

উপায় নাই তখন তাহাদের সামাজিক একত। 

শিথিল হইয়া পড়িল। তাহারা কৃষ্ণকান্তের পরা- 

মর্শকে কুপরামর্শ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। 
এবং সকলে মিলিয়! এমন “অভিপ্রায় জানাইল 

যছুনাথ দমাজচ্যুত হন নাই। বছুনাথ উহা 

করিলেন না । অবশেষ গ্রামের সকলে সমবেতু 

হইয়| তাহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল-_ 

তাহাকে লইয়া আহার করিল এবৎ তাহার প্রতি 

পূর্ববৎ আচরণ করিতে লাগিল। এই খানে 

অর্থ ও মানসিক শক্তির নিকট সমাজ পরাস্ত 

হইল। যে মানসিক শক্তি বলে রাজশক্তি ও" 

ধর্মাধিকরণ শক্তি লুথরের নিকট অবনত 

মস্তক হইয়াছিল__-যে মানসিক শক্তি বলে রাঁজ 

শক্তি হাম্ডান্ ও ক্রমওয়েলের নিকট খর্ক 

হইয়াছিল। যে মানসিক শক্তি বলে রোম 

রিইঞ্জি ও সার্দ,ল ফরাদী 'রিশলাইর চরণ 
তলে লুটাইয়াছিল সেই মানসিক শক্তি বলে 

আজি সমাজ যছুনাথের চরণে লুটাইল। আমর! 

উনবিংশ .শতাববীর হিন্ভু-যুবার হৃদয়ে সেই 

মানপিক শক্তিই দেখিতে চাই। 

_. সমাজ যছুনাথকে গ্রহণ ব্বরিল স্ৃতরাং 

আপনা আপনি কৃষ্ণকাস্ত পতিত. হইল 
-| কিন্ত ছুষ্ট কষ্ণকান্ত উদ্ধারের পথও বেশ জানে। 

সে অন্ন দ্দিনের মধ্যে যুনাথকে বুঝাইয়া দিল 
যে ”কুষ্ণকান্ত ব্যতিত কাহার সাধ্য যে একটা 

মোহিনী । 
জেনির না াারালা 

“কান্ত ধীরে ধীরে পুনরাতর যছুর সহিত পুর্ববভাব | 
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সম [কে যহ্র পদে স্থাপিত করিতে পারে, * 

শুদ্ধ সমাজের শক্তি .ও "সমাজের বিষদস্ত রণ ধর 

করিবার" জন্যই কৃষ্টকান্ত সমাজের দূবপতি 
হইয়া ফুনাথকে সুমাজচ্যুত করিয়াছিল” . | 

কষ্ণকান্তের প্রক্কৃতি দৃষ্টে যছুনাথ একথা | 
পহজেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। গুতরাং কষ" | 

স্থাপন, করিতে কৃতকার্য হইয়াছিল।, 

বিজয় মনে করিয়াছিল কৃষ্ণকান্ত সেই 
রজনীর ঘটন] প্রকাশ পাওয়ায় লজ্জায় মরিয়। | 

আছে--এবং এ জন্মে আর তাহার সহিত কথা 

কহিবে না। বিজয়ার এ সিদ্ধান্ত ভুল সে | 
কৃষ্ণকান্তকে চিনিয়াও চিনিতে পারে নাই। 

একদিন বেল! ছুই ঘটিকার সময় বিজয়া আহা- 
রান্তে গৃহের বারান্্ীয় মাছরে শুইয়া কষ- |. 
কান্তের উইল পড়িতেছে ও নিশাকর দাসের | 
আকৃতি কল্পনায় চিত্র করিতেছে-_ এমন সময় 
কৃষ্ণকান্ত তথা উপস্থিত হইল। বিজয়া 

বিশ্ময়ে ও ভয়ে উঠিয়া বসিল। কৃষ্ণকাস্ত হাসিয়া |. 

মাুরের একপার্থে বসিয়া বলিল-_“বৌ ভয় | 

কি:-__তুমি উচিত ফাজই করেছ--ভালবাসার | 
অভিমানে ধরূপই হইয়া! থাকে । মোহিনীরূপে 

উন্মত্ত হইয়াছি,_একথ! নিলে তুমি কি 
করিবে তাই জানিবার জন্যই এতটা করিষাছি। | 

মোহিনী কোন্ ছার তিলোত্বম! রস্তায়ও এ মন 
আক্কষ্ট হইবার নহে।* বিজয়ার ভয় দূর হুইল 
যথার্থ ই অভিমান ভরে কহিল “তবে অত রাতে 
টাক] নে গিয়াছিলে কেন?” কৃষ্ককাস্ত হাদিয়া | 
বলিল-_“আশা ছিল তোমাকেই: মোহিনীরূপে | 
পাইব-মার তোমাকেই টাকা দিয় একটা | 
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বড় গোছের আমোদ করিব-এ কথাটা না 
বুঝিতে পারিয়! এমন' একটা কুৎদিৎ কাণ্ড 
| করিয়া বসিয়াছিলে ইহাই আশ্চর্য্য 1 | 
৫ এই কথায় বিজয়া অনুতপ্ত হইল--কৃষ- 

:কান্তের সকল অপরাধ ভূধিরা গ্লে-_বজ্জায় 
,অধোবদন হইল। ' চতুর কৃষ্ণকান্ত তাহা 
| বুঝিতে পারিয়া! ধীরে ধীরে হস্ত্ীত্যন্তর হইতে ' 
স্থবর্ণ তাল. করঙ্ক বাহির করিয়া তাহার পদ 

| মূলে স্থাপন পুর্বক বলিল "গ্রতিজ্ঞা করিয়াছি- 
লাম_নেও এই তোমার সোনার বাটা। 

'আলবল! আমি নিজে ব্যবহার করি-_যদি 
[চাও তাও এনে দিব” । বিজয়া বিশ্মিত হইয়া 
ক্বষ্চকাস্তের মুখপানে চাহিল--তাহার বোধ 
হইল আবার যেন এঁ মুখে বাল্যলাবণ্য সরলতা 
সহ ক্রিড়া করিতেছে। অবাধ বিজয়া আবার 
ষুগ্ধ হইল। 

| পড়িল-_-বপিল__“আঁরকেন যথেষ্ট হয়েছে যদি 
অপরাধ করে থাকি ছুঘ। মার-»আর তোমার 

তরী বাটা লয়ে ফিরে যাঁও”। কৃষ্ণকান্তের 
অনোরথ, পূর্ণ হুইল বলিল-_বাটা লইয়া! কোথা! 
যাইবতুমি পান সাজিবে আমি এই খানে 

বসে পান খাইব-_-কেমন ?” বিভ্রয়া মোহবসে 
বলিয়া ফেলিল--“য্দি নূতন বাটায় পান ন! 

| খাওয়াতে পারি তবে কিসের ভালবাসা” । বিজয়া 

গুলরা্ম -. নুতন বাটায় কৃষ্ণকাত্তকে নিত্য 

কার পান খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। 

রগ জেজতে ওর 

 অয়োদশ অধ্যায় । 

] ছি র সামাজিক: . নিগ্রহ হইল--পাঁপ 

আবার হরিণী ব্যাধের জালে 

 সমীরণ। 
| ্ ৃ 

গ্রকাশ হইল ইহাতে বিরাজ অত্যন্ত সন্তষ্ট হইল। 
মনে করিল বিজয়া হইতে ইহ হইয়াছে-_স্থৃতরাং 
বিজয়ার সহিত তাহার আত্মীর়ত! আরও বাড়িয়া 

গেল। বিরাজ নিত্য ছবেল। তাহার' কাছে 

আইসে। 
এক পিন বেলা ঠিক এক টিকার সময় 

বিরাগ বিজয়ার কাছে আপিতে ছিল--এ সময়ে 

গ্রামের মকলেই আহারাদি করিয়! শয়ন করিয়া- 
ছিল। বিরাজ: গৃষ্কে প্রবেশ করিবার সমক্স ছুই 
ব্জ্জির কথোপকথন গুনিতে পাইয়া নীরবে 

গ্ুহের কোনে ম্বীড়াইয়! তাহ! শুনিতে লাগিল। 

রুষ্ণকান্ত বলিতেছে “যছু আর বিবাঁহু করিবেন! 
তাহার উত্তরাধিকাঁরি নাই তাই বলি তৃমি একটা 

দত্তক গ্রহণ কর্ধ-_সব রক্ষা! পাইবে ।” বিজয়! 
বলিতেছে “দত্তক কিরূপে রাখিব--অন্থুমতি 

নাই ।” 

“অনুমতির আবশ্তক কি,” 

“যদি লোকে দত্বক অসিদ্ধ করিবার মোক- 

দম করে” 

“আমি স্বয়ংাক্ষ্য দিব এবং আরো সন্ত্রস্ত 

লোক দ্বারায় সাক্ষ্য দেওয়াইব”। 
“তুমি কি সাক্ষ্য দিবেঃ” 

“উইল যথার্থ” 

«কোথা উইল, 
. গগ্রস্তত করিব” 

“জাল করিবে 

“তোমার মঙ্গলের জন্ত করিব।” 
“দাদাকে জানাই দেখি তিনি কি বলেন” 

. পপর্বনাশ !”-"একথ। বলিও না” 

কেন?” ৮ 
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৪ 
সপ পপ পা পপ তপ্পসপেল আপা রি 

“তোমার দাদা তোমাকে ঘ্বণ করেন_তিনি “এই নেও তোমার কগাইগ্িরির দক্ষিণা” কষ$- | 

বিরোধী হইবেন» | কান্ত বলিল “এতো 'আমারই সেদিনকার | 

,প্বিজয়ার,বদন গন্তীর হইল বলিল “কি, ৷ নোট” 1 *বিজয়া বলিল--" তোমার--একদিন 
চি করেন ?” ৪ ূ ৷ ছিল- “কিন্ত এখন আমার *৭ কৃষ্চকাস্ত হাসিয়া 

ই খুব, | বলিল “তা বেশ_-কসাইগিরি না করে টাকা নিব | 
“কেন 2, ঃ ৃ ফেন?” বিজয়! বলিল “নেও-_নয় কসাই গিরিই | 

'করিও”। কৃষ্ণকাস্ত'সেই টাকা হস্তগত করিয় | 

যনে মনে বলিল “কসাইগিরি করিরই-_ এখন | 

বিবাহ করে ?” যাকেই হউক”। তৎপর গ্রকাশ্তে বলিল-- | 

“হিন্দু বিধবা কি উপপতি করে”? ৯ * 1 প্দাদার হাতের কোন লেখা কাগজ তোমার | 

বিজয়ার ক্রোধ হইল-_তাহার চক্ষু বাম্পা* | কাছে আছে” বিজয়! বলিল “কেন” ! 

কুল হইল বদন রক্তিম হইল--বলিল “তিনি কি “জাল উইল তৈম্বারি করিব”। 

আমায় অসতী বলেন”? কৃষ্ণকান্ত বিজয়ার "তাহার হাঁতের লেখ! চিঠি আছে ” 

দেই পোষিত ্রাতৃক্নেছের মূলে কুঠারাঘাত করি- |  “ বেস তা হলেই ভাল হবে £। 

বার জন্য বলিল-_“ভিনি তোমাকে অসতী ও ; এখনই চাও, % 

পিশাটিনী বলেন, তিনি তোমাকে খুব দ্বণাঁ! “এখনই” * ূ 

করেন-_তুমি মরিলে তিনি শাস্তিবোধ করি- | বিজয়া আল্মারি খুলিয়া এক তাঁড়া প্রাচীন |. 

বেন_তিনি বিষ দিয়! ভোমাকে মারিবার | চিঠি বাহির 'করিয়া_তাহা হইতে একখানি | 

চেষ্টায় আছেন-__ষদি তোমাকে আমি ভাল না | চিঠি লইয়া কৃষণকান্তের হাতে দিল। কৃষ্ণকাত্ত | 

বাসিতাম তবে বোধ হয়. অর্থলৌভে তোমাকে | দেই চিঠি পাঠ করিয়া শিহরিয়! উঠ্িল। চিঠিতে | 

এত দিন মারিতাম_-তোমাকে মারিবার ভাঁর | পরিস্কার অক্ষরে এই কয়টা মাত্র কথা লেখা। |. 

আমার উপরেই আছে-_এখন সখ বুঝলে | প্রাণের বিজরয়া। | 

তো” ? আমি এখন সুগ্ধেরে জাছি-_ এবং এক | 

বিজয়া এই কথা শুনিয়া এয চিন্তা । প্রকার ভালই আছি। তুমি লিখিয়াছ তোমার |. 

করিল পরে বলিগ__“আমায় মারিলে কতপ্টাকা | শরীর ভাল নয় বিশেষ আমার জন্য অধৈরধ্য ও |. 
চিত্তিত। হইয়াছ--তুমি সাধবী ও পতিগ্রাণা তাই] 

“তুমি বিবাহ করিতে বাজি হও নাই” 
“সে তে! ভালই করিয়াছি হিন্দু বিধবা কি 

কুষ্ণকাস্ত হাসিয়।৷ বলিল “তিন রি অল্প দিন আদর্শনে ব্যাকুল! হইয়াছ। কৃষ্ণকান্ত 
| আমায় দেশে যাইতে নিষেধ করেন এবং | 

| টাকা” 
ৰ শি উঠিয়া বাক্স খুলিল_-তৎপর এক- 

ভাড়া ঈনোট কৃষ্ণকান্তের হাতে দিয়া বলিল__ 
তোমার শরীর অর্মু্থ বলিয়া ভোমাকে এখানে |. 
আনার জগ্ত বিশেষ অনুরোধ “করিতেছেন | 
রাগারাগি পপ 

১১ 



(৪১৪: 

1 হুতরাৎ আমারও তাহাই ইচ্ছা। বাড়ীতে বিশ্বাসী 
এমন. ক্হে মাই যে তোমাকে এতদুরের পথ 
| ষঙ্গে করিয়া 'আনিতে 'পাছর এই, [জা কৃষ- 
-ক্ষান্তকে 'আগামী .১*ই তারিখে পাঠুইব__ 
তুমি নির্ভয়ে তাঁহার সঙ্গে আদিতে পারিবে। 
| রী তোমারই শশিশেখর মিত্র। | 
ূ উদার চরিত-সরল পাঁণ শশিশেখর কৃষ্ণ- 

|! কাস্তাকে বিশ্বাস করিতেন-_-এবং সুচিকিৎ্মক 

] মনে করিয়া তাহার পরামর্শ ছাড়া এক. পদও 
৷ চললিতেন ন!। তাই বিশ্বাস. করিয়। বিজয়াকে 

[মুঙ্গেরে আনিবার জন্ত কৃষ্ণকাস্তকে পাঠাইয়! 
দিলেন--কিস্ত-কৃষ্ণকাত্ত. এই মুঙ্গেরের পথে 

বিশ্বাস ঘাতকডার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বিজয়ার 
॥ [সতীত্ব নাশ করে। তাহাতেই এই চিঠি পড়িয়া 

ফান শিহরিল। বিজ্য়া তাহাতে লক্ষ্য 

[করিল না। 
1 নর এই % র্ 

1. জাল উইল প্রস্তুত হইল।* পুকদিন যদছু- 
(নাথকে & উইল দেখাইয়। বিজয়! বলিল- 

|ন্বাদা এতদিন উইলের কথা জাঁনিতাম বটে 
কিন্ত ু'জিয পাই নাই__ আব হঠাৎ কতকগুলি 
কাগজের সঙ্গে ছোট আল্মারির দেরাজে পাই. 

ফ্াছি।- উইলে টা রাঁখিবার কথা আছে- 

টঃ রাখিব । 
1০ ফছনার ভাল. করিয়া উইলখানি দেখিয়া 
শ লে এ উইল জাল। 'প্রথম কারণ তোমার 
রর স্বামী অন্ন বয়সে হঠাৎ-মরেন।. -দ্বিতীয় কারণ 
হু খন, তিনি.বেস.সুস্থ শরীরে ছিলেন সেই 
২ সনের, তারিখ ইহাতে দেওয়া রহিয়াছে। ভূতীয় 

কারণ নাকে বাপমিরও উইলের কথ! বলেন 

ূ সমীরণ। 

নাই। চতুর্থ কারণ ছিমজন বদ্মাইস্ লোঁক 
ইহার স্বাক্ষী এই তিনজন এক সময়ে এক স্থানে 
পূজার সময় ব্যতীত কখনই মিলিত হইতে 
পারে না--এ দ্লেখিতেছি চেত্র মাসের" একই- 
তারিখে সকলেরই স্বাক্ষর । পঞ্চম কারণ 

আমাকে একপিকিউটর করা হুইয়াছে। প্রকৃত 

উইল হইলে কৃষ্ককান্তের সমস্ত থাকিত কেনন! 
কৃষ্ণকান্তকে তিনি বড়ই বিশ্বীস করিতেন এবং 
আমার অপেক্ষাও আস্মীয় লোক মনে করিতেন 

যদিও তাহার সভায় নীচাশয় ও ুশ্চরিত্র আর 

নাই। উইল আমার কাছে রহিল যাহা দ্বারা 

এরূপ কাজ হ্ইয়াছে-অর্ন দিনের মধ্যেই 
তাহা আমি বুষ্জিতে পারিব। আমার বিশ্বাস তুমি 

নিজে সকলই জান ”। 

যছুনাথের : কথ শুনিয়া! বিজয়! কালির 

| লাগিল। বিজয়াকে কান্দিতে দেখিয়া যছুনাথ 

পুনরায় বলিতে লাগিলেন_-« ছেলে রাখিবার 

সাধ হইয়াছে রাখিতে পার তারজন্ত জাল উইলের 
প্রয়োজন কি? আমি বিরোধী না হইলে কোন 

ব্যক্তি মোকদ্দমাত্করিবেনা। তবে আমার সন্তা- 

নাদি নাই ব!পুনরায় বিবাহও করিবনা যদি 
সেই জন্য আমার বিষয়ের প্রতি তোমার লোভ 
হইয়। থাকে তবে পুত্র রাখিলেও আমার অভাবে 

সে কিছু পাইবেনা। আমার বিষয় আমার নহে 

ইহা নঃধারণের উপকারের জন্য সাধারণ সম্পত্তি 
.করিয়া যাইব স্বার্থপর হইয়া! একজনকে বড় মান্য | 
করিয়া যাইবন1। এই জন্তাই আর বিবাহ করিনাই 

এবং করিবও না। পরকে ধরিয়! বিষয় দিবার 

কি প্রয়োজন? পোষ্যপুত্রে তোমার কি উপ- | 
'কার করিবে? আমার বিষয়ের তুলনায় তোমার || 



মোহিনী । ৪১৫. 
িউিটিটিন? লরি ডি রি রিলে জিত রর রা | ৰ ৃ 

বিষয় সম্পত্তি অতি সামান্ত সেই সামাগ্ঘ সম্পত্তি | আজ দশবৎসর পরে দয়াল ঘরে আনিয়াছে। 
মৎকার্যো ব্যয় করা উচিত যদি যশঃ ও নামের | যছুনাথ ভ্রকুটি করিয়া আর্থার বিছ্বানায় শুইয়া | 
অভিপাষ থাকে পুত্রের দ্বারা! তাহা হইবেন! যদি পড়িলেন।. 

“কৌমার অর্থে না কুলায় তুমি বুত ইচ্ছা আমার [| বেলা নয়টারসময় গ্রাম উৎসব পূর্ণ রঃ |: 
অর্থব্যয় করিও আমি কিছু বপিবনা। সৎকাষে স্রীলোক বালক কি ও বৃদ্ধ সকলে দলে দলে: 

ব্যয় করিলে আমার সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থ | দুঁয়ালের গৃহ পূর্ণ করিল । সকলেই.খাধার জিনিষ: 
তোমার নিজের বলিয়া মনে করিও । ও অন্ঠান্ত উপহার লইয়া! উপস্থিত । গ্রামের আজ; 

বিজয়৷ এ সকল কথার কোন উত্তর দিতে | সকল্লের নিমন্ত্রণ হইল কেননা আজ সকলে দশ-। 
পারিল না। কেবল এইমান্র বলিল “দাদ! আমি ; বৎসর পর পরমাহলাদে দয়ালকে লইয়া ভোজন: 

যর্দি একটী ছেলে রাখি তায় তোমার স্তাপত্তি ৃ করিবেন | রোম বিজয়ী শিজরকে যে রূপ অত্য-! 

কি? » যছুনাথ বিরক্ত হুইয়া বলিলেন “ আমার | খনা করিয়াছেন আজি এই কু গ্রাম দয়ালকে | 
কোন আপত্তি নাই ” | বিজয়। চলিয়! গেল। | সেইরূপে পমাদর করিতে প্রস্তত হইন্জাছে। 

রি |. দয়াল ্টাদ কে?__তিনি এতদিন ফোথায়। 
চতুর্দশ অধ্যাঁয়। ছিলেন? দয়ালটাদ চট্টোপাধ্যায় বাল্যকাল: 

প্রভাত সমীর ধীরে ধীরে বহিয়! টাটা রী হইতেই চরিত্র হীন এবং শিক্ষায় ও শীলতায় 
শুত্র বদন চুম্বন করিতেছে ফুলরাণী হাসিয়। ঝি! | অমনোযোগী । বয়ুস হইলে ক্রমে চুরি জুয়াচুরি; 
পড়িতেছে তাহার মধুর সৌরভে দিক্ পুলকিত | ও ডাকা ইতি প্রভৃতি ক্কার্ধ্যে নিপ্ত হা অর্থ; 

করিতেছে। শরতের শুভ্র চন্ত্রকিরণ এখনও | সঞ্চয় করিতে থাকে । অনেক বার পুলিষের হাতে: 

| জগত হুধা-ধৌত সুনার। এই সময় কে | পড়িয়াও গ্রমানাভাবে শান্তি পায়না। অবশেষ: 
গাহিতেছে। ূ একটা ডাকাতি করিয়া ধরা পড়ে এবং বিচারে. 

“ও মন শঙ্ক! কিরে ও তুই তঙ্কা মেরে দশ বৎসরের জন্য দ্বীপাস্তরিত হয়। এখন. 

নু এলি ঘরে। | দেই দশবৎ্সর পরে দয়াল পোর্টরেয়ার হইতে 

এবার দেখ্ব চেয়ে কে বায় ধেয়ে তেমনি ফিরিয়া দেশে আসিয়াছে তাই তাহাকে লইয়া: 
করে অহঙ্কারে। | সকলে আনন্দে মাতিয়াছে। গত দশবৎসর দয়াল. 

ঈব বসে কারাবাসে, ছিলাম যেন বনকাসে কোথায় কোন্ সংশ্রবে ছিল কোথায় কাহার হাতে 

0 এখন রাবণ মরো! রাজা এলে! খাইয়াছে জাহাজে গিয়াছে এবং আসিয়াছে: এ. 

ছথ্ ফুরালো ক দিন পরে »। | সকল প্রশ্ন কাহারও হদয়েই উদয় হয় শীই।, 

|] গানের তীব্রস্বরে যছনাথের ঘুম ভাঙ্গিল। | ব্যবস্থা আছে, “কারাগারে নিরম নাপ্ডি* সুতরাং 
| তিনি মনোযোগ করিয়! গুনিয়া বুঝিতে পারিলেন | দয়ালের জাতিগত হয় নাই সে পবিত্র। সে. 

। | যে দুয়াল চাঁদ চট্টোপাধ্যায় এঁ গান করিতেছে; দকথ্যবৃত্তি করিয়া ্বীপাস্তরে ষবনাস্ উদরসাথ, | 



| ৪১৬, 
করিয়াছে তথাপি সে পবিত্র। কিন্ত শিবদাস 
লেখ| পড় শিখিবার জন্ত তিনবৎসর ইংলগুবাস 
করিতেছিলেন, সমাজের চক্ষে তিনি অন্পৃশ্ত ও 
অপবিত্র হইলেন। বরা বাহুল্যু কেবল যছুনাথ 
এই উৎসবে যোগ দেন নাই । 

|. পরদিন যছ্নাথ বৈঠকথানায় বসিয়া আছেন 
নিকটে কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্তে অতিশয় ধুঅ পায়ী;' 

॥ অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিতে না পাইয়া বলিল 
]%.ওহে তোমার বাড়ী এলে তামাক ন! খেতে 
| গেয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় ”। যছুনাথ বলিলেন 

0“ আমি তামাক খাইনা, স্্তরাৎ তামাক দিতে 
| বলাটা! আমি ভূলে যাই, এখানে চাকর দেখ্ছি ন। 
ূ এক্টা চুরট খাবে ?” কৃষ্ণকান্ত অমনি বলিল 

| “৷ বেস্ বায়রণ চুরটের বড় প্রশংসা করেছেন 
শুন্বে ? 
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| ঙথকাত্ত চক্ষুমু্রিত করিয়া চুরট. টানিতে 
টু আর স্ব করিলেন। .এই সময় মৃছুপদ বিক্ষেগে 
1 একটা খর্ককায় কৃফবরণ পুরুষ গৃছে প্রবেশ করিয়া 
| পন্পাশে বদিল+ যছ্ুনাথ ভ্রকুঞ্চিত .করিয়া 
| তাহার-পামে চাহিলেন। : স্বষণকাত্ত হাসিতে 
নর মাসিক বলিল সি ০:৩০: 4 

সমীরণ | 
পর দার 
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খর্বাকার পুচ বলিল “মা অগদদ্গা? 

কৃপায় আবঝর আপনাদের দর্শন পাইলাম ।” যদু- 
নাথ বলিলেন “জগস্বা তোমাকে মওগ্রবৃত্তি দিন 

এখন থেকে ভাল হবেতে। ?” খর্বাকার পুরুষ 

বলিল “ যদি আ্রীল ন হই আবার জেলে যাব ”। 

অমনি কষ্ণকাস্ত বলিয়া উঠিল __ 
4 [)11501) 18 2 1)0050 01 081, 
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যছুনাথ বলিলেন ' এবার কি ব্যবসায় অব- 

লম্বন করিবে, খর্ককায় পুরুষ বলিল মাতৃ ভাষার 
উন্নতি এবং দেশের জুয়াচোরের দমন করিব-- 
শীঘ্রই কলিকাতা যাইয়' | ভিটেকৃটিড, নামে 

একথখানী. বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রচার করিব-_ 

ইহার আয়ে সংসার. একরূপ চলিবে তাই কিঞ্ৎ 
সাহায্যের জন্য আপনার নিকট আমিয়াছি ”।- 

 ্বষ্ণচকাস্ত এবলিল-_“[ 1000৮ 0. 61000: 
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. মোহিনী । এ 5. ৪১৭ 
1 রণ 

যছনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন তোমার | উঠিল, বলিল “ কি টনি হইবে বলুন আমি 
প্যগজে লিখিবে কে? খর্ককায় পুরুষ বলিল ৃ প্রস্তুত ” ৃ 

শ্রীযুক্ত, রনেশচন্ত্র দত্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুধ তখন চার বলিল « অদ্য যছুনাথ জেলায় 

পণ্ডিত বোৌগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষ্ধ এবং নবীনচন্ত্র : যাইবে, স্তরাৎ কানে আসিতে পারিবেলা। || 
দেন গ্রন্ৃতি, যছনাথ বলিলেন *“ তা হতে পারে | বিজয়ার অনেক গহন! ও নগদ টাকা আছে, আজ 

না ইহারা সকল কাজেই বিন1 পয়ীয় লিখিয়। | রাঁত্রে সেই গুলি হস্তগত করিতে হইবে ইহাতে 

দরিদ্র লেখা ব্যবসায়ীর অন্ন মারেনকিস্ত তারা ষে 1 তোমার কিছু হইবে আমারো! কিছু হইবে। 
লিথিবেন, তূমি কে তা| তারা জানেন?” | বাহান্তত সহজে একাজ সিদ্ধ হইতে গ্রে তাহার 

« না,__-পত্র লিখিয়! সম্মতি লইয়াছি” | উপায় আমি করিব। 
“ আমি তাহাদিগকে পত্র লিখিয়া ভোমান্র দয়াল বলিল আমার ভয় হয়, পাছে ধর! 

গুনের পরিচয় দিব ।” , | পড়ি!” ক্কষ্কাস্ত হাসিয়া বলিল * ভয় নাই এ 
“আপনি এমন কাঁজ করিবেন ন। ? কার্ধ্য যহদ্ধারা হইয়াছে ইহা আমি বিজয়ার 

“ আমি দাধুকে অসাধু কর্তৃক প্রতারিত | বিশ্বাস লওয়াইতে পারিব চারি পাঁচজন লোক 

হ'তে দ্িবন। ৮। সেই সময় কৃষ্ণকান্ত বলিল “/ | মুখস পরিয়া গেলেই কার্যোদ্ধার হইবে। রাত্র চার- 

01210) 10259 06943 10 1010106155 টার পরে যাইবে আমি দরজা! খোল! রাখিব %। 

খর্ধকায় পুরুষ গতিক বুঝিতে পারিয়! তথাঁ | এই কথা বার্তার পর দ্াল বিদায় হইল। 
হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিয়া যাইবার | এদদিগে কৃষ্ণকান্ত রজনীতে বিজয়ার গৃহে .উপ 
কালে কুষ্ণকান্ত বলিল “ দয়াল কাল প্রাতে | স্টিত হইল । বিজয়া বলিল মা এত শীত্ব শীঘ্র 
আমার সগ্গে সাক্ষাং করিও "| যে ১” কৃষ্ণকাস্ত বলিল আজ যছুর ওখানে গিয় | 

--০-- ছিলাম সে চারি পাচজন লাঠিয়াল গোছের লোক 

পঞ্চদশ অধ্যায়। কোথা হইতে আনাইয়াছে, কাহার সর্ধনাশ 
আজ করিবে কে জানে কিন্তু একটা কথায় 

আমার বড় সন্দেহ হইতেছে কেননা তোমার | 
সম্বঙ্গে কথ! হইতেছিল, কহিতে কহিতে যছু ক্রোধ | 
স্বরে বলিল “ বিজয়া জাল উইল করেছে পুধ্য- 

পুত রাখবে দেখব কিকরে রাখ্বে পয়সা দিয়া | 
রাখতে হবে তো। হাতে পয়স! না বাসন | 

তার বদমাইশি দূর হবেশ। 

বিজয়ার সঙ্গে যছুর যেরূপ কথোপকথন || 

হইয়। ছিল তাহা মনে করিয়া বিজয়া একথ। | 

পরদিন প্রাতঃকালে দয়াল কুষ্ণকাস্তের নিকট 

উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্ত তাহাকে আদর করিয়া 

বসাইয়। বলিল “ দয়াল, যছুর বড় অহঙ্কার, মানু- 

ষকে মানুষ বলিয়! জ্ঞান করেনা দেখলেন তুমি 
এতকাল পরে দেখা করিতে গেলে, তোমার সঙ্গে 

কিরূপ বাবহার করিল--আমার ইচ্ছা বেটাকে 
-] কিছু অপদস্থ করি কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে 

তো পারিনা” (দয়াল যর উপর অসন্তষ্ঠ দুতরাং 

একথচয় তাহার স্বাভাবিক দুপ্রবৃত্তি নাচিয়! 
সিরাত রিটন রিতার টার ডি 



] ৪৮ 5) রা 

্ বিশ্বাস করিয়। বলিল আমি তো ছেলে রাখ্ৰ 
| দেখি তিনিকি করেন' | * 

" বিজ্রয়ার বাড়ীর সমস্তই' একতলা! নট | সদর, 

দয়া দিয়া প্রবেশ করিলে ভিন্তরে একট পুজার 
দালান একটী ভোগের ঘর, একটা বৈঠকখানা-_ 

এবং আর-একটা অতিরিক্ত ঘর, একটা বর্থিবাটী 
এধানে একজন দ্বারবার্ন এবং একজন পাচক 

| ব্রাহ্মণ মাত থাকে । রজনীতে ভৃত্য. ও দাসী নিজ 
7 বাড়ী গিয়া! থাকে । তারপর একটীদ্বার সেই দ্বার 
| দিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারা যাঁয়। সেটা 

] লৌহগ্বার,ভিতর হইতে বন্ধথাকিলে দ্য প্রবেশ |, 
| করিতে পারেন! | অন্তঃপুরেও চারিপাশে চারিটী 

| ঘর। ইহার একটিতে বিজয়ার বৃদ্ধা! শ্বাশুড়ী 
| অপরটাতে বিজয়া থাকে । আর ছুটা শৃন্ত পড়িয। 

| থাকে । বাড়ীর চারিদিক*উচ্চ প্রাচীরে ঘের! । 

পুষ্ধরিণীতে যাইবার জন্য 'একটী খিড়কি দ্বায়, 

& এই দ্বার দিয়া দিনে অপর বাড়ীর মেয়েবউ 

ৰ আ.লিয়। থাকে রজনীতে কৃষ্ণকাস্ত আইসে। অদ্য 

| কুষ্ণকান্ত দ্বার খোল! রাখিয়া আসিয়াছে। . 

1  রঙ্জনী ছাদশ ঘটিকার দময় আটজন ছাত্সবেশী 

| দস্থ্ বিড়বীদ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। বিজয়া 

| খুয়াইয়াছিল ক্রষ্চকাত্ত নিঃশবে গৃহের দ্বার 
. || খুলিয়া দিল দন্ধ্যগঞ কৃষ্ণকাত্তকে বাদ্ধিতে লাগিল 
' | গ্োলমার.শুনিয়া বিজয়া জাগিল। অমনি এক 
.। ভান দ্য, তাহার মব্তকের উদর তয়বারী ধরিয়া 

: || খলিল। "কথা কহিলে কাটিয়া! ছইধও করিব”। 
0] এদিকে অপর দস্থযগণ নিশ্চিস্তচিত্তে দবর্ণ রৌপ্য 
| টাকা! মোহর গহনা সমস্ত সংগ্রহ করিতে লাগিল 
|| ছই খুটিকার সময় বিজয়াকে খান্দিয়া,রাখিয়। এবং 
- কাস্তে ব বহন করিয়া দৃহ্যদ প্রস্থান করিল 

“বিজয়া বলিল « দিতে হয় দাও৮। 

॥ সমীরণ। , 
টির | 
দলপতি যাইবার বেল! কৃষ্ণকান্তকে দেখাইয়! 
বলিল "এটাকে আজ কালীবাড়ী বাঁণি দিয়া 
যাইব” । বিজয়া. কান্দিতে লাগিল। 

ষোড়শ অধ্যায় । 

দস্থাগণ চলিয়াগেলে বিজয়ার রোদন ধ্বনি 
শুনিয়া বহুলোক-আমিল। গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়! 
গেল লকলেই বলিতে লাগিল দয়াল একাজ করি 
য়াছে। কিন্তু বিজয়ার বিশ্বাস ইহা তাহার 
দাদার কার্ধ্য |: 

এদিকে যছ্ুনাথ জেলা! হইতে ফিরিয়। আসি- 

বার কালেই কৃষ্কান্ত বিয়ার বাড়া উপস্থিত 

হইল। ডাকাতের! কৃষ্ণকান্তকে কাটেনা ই ইীতে 

বিজয়! বিশ্লিত্ত এবং. সন্ধষ্টু হইল। কৃষ্কান্ত 

বলিল এখন তো পুলীষে এজাহার দিতে হইবে। 
কৃষ্ণকাস্ত 

একটা মালের তালিকা করিল এবং তৎসঙ্গে 
উইল হারাইয়াছে, ইহাও লিখিল। কিত্ত একথা 

সম্প্রতি বিজয়াকে জানাইল ন|। 

যথারীতি পুলিষে এজাহার দেওয়া হইল। 

পুলীষের লোক' আপিয়া তদারক ও বিজয়ার 
জবানবন্দী লইল। বিজয়া কৃষ্ণকান্তের নামো- 

ল্লেখ করিলনা আর আর সকল কথ যেরূপ যাহা 

ঘটয়াছিল সত্য দত্যই. বলিল। ডাকাতি বা 
চোর খরিয়া৷ দিতে না পারিলে পুলিষের লোক 

সহসা চুরি ডূকাতি বিশ্বাস করিতে চাছে না। 
কৃষ্ণকাঁত্ত অনেক বাদান্বাদ করিয়া পুলিষ কর্ণ- ৃ 
চাঁরিকে বিশ্বাস. লওয়াইল যে ডাকাতি মিথ্যা 
নহে। কিন্ত তথাপি সেই কর্মচারি বিজয়ার 

'সন্দেহ কাহার প্রতি এই কথ! শুনিবুর জন 



মোহিনী । 
রী জিলা রিয়ার ররর হারের রেহেনা জার 

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল । বিজয়া দিজে | «এবার তো বটে”। 

কিছুই বলিলন! কৃষ্ণকান্ত তাহার হইয়া! বলিল “তবে কার গ্রতি- রা নদেহ হয় ?, রি 

“ ডাকাতি, উদ্দেশ্যে এ ডাকাতি হয় নই উদ্দেশ্য বিজয়! কটু: ভাখিল সেই ভাবনার সহিত | 
ন্টক্ল, অপহরণ করা। উইলে যাহার স্বার্থ আছে, ৷ তাহার,ক্ষীণ মন্তিষ্ঠ আলোড়িত হইল, এবং মেই 

| এমন ব্যক্তি কর্তৃকই এই কাজ হইয়াছে সকলে- | আলোড়নে, মন্তরকে কুমতির উদয় হইল আর | 
| রই এইরূপ ধারণা %৮। দারোগা ইতি কর্তব্য । হিতাহিত. বিবেচনা শৃন্ হইয়া বলিয়। ফেলিল ৰ 

1 বিবেচনা করিবার জঙ্ গ্রস্থান করিলেন । *“তোমারই প্রতি আধার সন্দেহ” |. ূ 
- জন্ধ্যার পুর্বে যছুনাথ বাড়ীতে আলিয়া] ফ্ছ্ুনাথ জীবনে এহেন সাং কথা এই | 

| ডাকাতির কথা শুনিলেনস্_শুনিয়াই বিজয়ার | প্রথনে শুনিলেন এবং - তাহা তাহার আপনার | 

বাটীতে আসিলেন। ৭ « ] ভগিনী মুখের উপরে সদর্পে বলিল !” ্ 
তখন বিজয়ার নিক্ষট আর কেহ ছিলনা | ষছুনাথের হস্তে লাঠি ছিল--এঁ কথ৷ শুনিয়া 

সে একাকিনী বসিয়। কান্দিতে ছিল। বিজয়াকে । তাহার ইচ্ছা. হইল বিজয়ার মুখে তাহার একথা! | 

ৃ কান্দিতে দেখিয়া যছ্ুনাথ বলিলেন-_“কান্দিস্ | মারেন কিন্তু ক্রোধ সংযত করিয়! বলিলেন-- 

ন।-_টাক1 কড়ি যাবে কোথা ?--আমি বুষ্ধেছি'] "আমি তবে ডাকাতি করেচি ?” | 
এ দয়ালের কাজ বেটা আবার জেলে “তোমার লোকে” 

যাবে ”৮। টু “আমার লোকে,?" 

|॥ বিজয়া স্বীত ও আরক্ত নয়নে ঘুর মুখপাঁনে ই], তোমার হুকুমে» । 

| ক্ষণকাল চাহিয়া রছিল। যছুনাথ দেখিয়া ৃ “আমি দরিদ্র--আমার চুরি ডাকাতি না 

| লঙ্জিত,ও বিস্মিত হইলেন--সে চাহনি বিশ্বা- ূ করে চলে না”? 

| সের.চাহনি নহে। তথাপি পুনরায় সান্তনার | "ভুমি কি অর্থলোভে করেচ 2৮ 

| স্বরে বলিলেন “ঁবজয়া যেমন করে পা হি র “তবে কেন করবে৷ ?” 

| ধরে জেলে দিব ” “আমায় জব্দ ও অর্থশৃন্ত কর্বার জন্কা ৮ -.| 
এবারে রা বলিল-_দাঁদা, . নির্দোধী “তা করে আমার লাত ?” ..... রি 

লোক ধরে জেলে দিও না ”*। 20. ৭ পন্বার্থন্দজক গ্রহণ করতে দিবে না: | 

“প্রমাণ না হলে কেহ জেলে ধায় না&। ..এই কথা গুনিলে ষছুনাথের ক্রোধ পান্টি] 
“অর্থবলে নির্দোষিকেও ঢ্ষি করাযায়£।. [হইল। তিনি হাসিয়া বজিলেন--«আমায় | 

«আমার অর্থ তেমন কাঁজে ব্যয় হয় না” / | স্বার্থ !--কেন.আমি .কি বিবাহ করিতে পারি ]. 

"বোধ হয় এবার বা তাই হয় ”। .. এ] না-কিস্বা স্বশ্ধৎ দত্তক গ্রহণ করিতে-অশক্ক-_ | 

ফছুনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন--বলিলেদ"] যে তোমার দত্তক 'সমার- বিষয় সম্পত্তি পাইবে. 

ণ “কেন দয়ালকে নির্দোষী বলে বোধ হয়?” : | বলিয়া ভয় 'পাইব এবং তজ্জন্ত তোমার: গৃহে: 



] ৪২৩ অমীরণ। 

| রি ডাকাতি করিয়া তোমাকে অর্থশস্ত এবং 

ধত্তক ক্রয় করিতে অর্ক্ত “করিব!” 

এই কথা কয়টা বিজগ্নার কঠিন 'হিদয়কে 
সহসা কোমল করিল_ বিজয়া যছুনাথের মুখ- 

“পানে চাহিয়। দেখি তাহার মুখে 'হাসি কিন্ত 

| নয়ন বহিয়া অশ্রধারা পড়িতেছে । বিজয়! 

বালিকার ন্তায় যছনাথের' হাঁত ছুখানি ধরিয়া 
,বলিব--'দা]দা দাদা, ৃ 

|. যছনাথ করবন্ধন মোচন করিয়া চক্ষু জল 
মুছিতে মুছিতে ক্রুত প্রস্থান করিলেন । 

, . যছুনাথ কলিকাতার কয়েক জন ধার্শিক 
ও যশস্বী লোকের সহিত মিলিত হইয়া একবার 

একটী -যৌথ কারবার খুলিয়া ছিলেন কিন্ত 
| অনেক গরীব দ্রঃখী ও বিধবার গচ্ছিত টাকা! শুদ্ধ 

কারবার এক লক্ষ আশি স্বাজার টাকার দায়ে 
ফেইল পড়িয়া গেল। কিন্তু যশস্বী ও ধার্টিক 
প্রবরের আপনাপন সততা রক্ষায় প্রয়ামী 

| হইলেন না। থছুনাথ নীরবে 'এক লক্ষ আশি 

হাজার টাঁক। দিয়! পতিত কারবারের দেন। 

| শোধ করিয়াছিলেন। এটাক! দিতে তাহার 
ভূসম্পত্তির এক ভাগ বিক্রী করিতে হইয়াছিল। 
অথচ না দিলে কেহ তাহাকে কিছুই বলিত না। 
বিজয়া ইহ! জানিত। যছুনাথ চলিয়! গেলে সেই 
কথা ও একে একে ধীরূপ আরে! অনেক কথ। 
'বিজয়ার মনে পড়িয়া গেল। বিজয়! কান্দিয়া 
ফেলিল-_মনে মনে ভাবিতে লাগিল “হায় 
কি মহাপাপ ফরিলাম--কি করিলাম নরকে 

যাইখার পথ .পরিষ্কীর করিলাম,_দাদাকে 

্ 'বলিগাম স্বার্থপর: শুদ্ধ তীই -নম্ব দাদাকে 

| বলিলাম চোর়--ভাকাত ক 

এই সকল চিন্তার পর বিজয়ার সন্কীণ মন 

ক্রমে অসীম বিস্বৃতি লাভ করিল- সেই অনন্ত 

পরিনর ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া! যছুনথের, বিরাট দেহ 

দীঁড়াইল-উচ্চ গগণে সেই দেবতার সন্ত 
ঠেকিল। বিজয়! সহস! উন্মাদের ন্যায় ছুটিল | 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

যছনাথ-বিজয়ার গৃহ হইতে আমিবার সময় 

পথে কে তাহার বস্ত্রধরিল। অন্ধকারে ভাল 

চিনিতে পারিগ্নেন না। যে বস্ত্র ধরিয়া ছিল 

সে বলিল--“দাড়াও” | গলার স্বর শুনিয়৷ 
ক্ষণকালের জন্য'যছুনাথ বিশ্মিত ও স্তত্তিত হইয়া 
দড়াইলেন। যলিলেন “একি - ভয় নাই_-এ | 
সময়ে তুমি এখানে ?” আগন্তক বলিল “তোমার | 

বিপ?--সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 
তোমায় খু'জিতেছি-_তোমার বাগানে চল সেই- 
খানে বলিব” । যছুনাথ বিস্মিত ও মন্দিগ্ধ হংয়! | 

বাগানের দিকে চলিলেন। 

বাগান বেশী দূর নহে-তিন মিনিটের মধ্যে 
গ্রবেশ করিয়া দ্যান গৃহে উপস্থিত হইয়া 

দিয়াশিলাই দিয় মোমবাতি ধরাইলেন__সঙ্গিনী 
অনগুঞ্ন মোচন করিয়া! তাহার পানে চাহি । 
যছুনাথ দেখিয়! ছুই পদ পশ্চাৎ হুটিলেন--বলি- 
লেন “বিরাজ একি তুমি কুলবধু ”। 

: বিরাজ বলিল আমি কুলুবধু-_কুল মন্জাইতে 
আমি নাই তোমাকে রক্ষা করিতে আদিয়াছি। | 
এই বলিয়! বিজয়! ও কৃষ্ণকান্তের যে সকল কথা | 

হইয়াছিল আদ্যোপান্ত. বলিল। যছুনাথ কিয়ৎ- 
কাঁধ নীব্নব থাঁকিয়। বলিলেন «' বুঝিলাম তুমি | 

যাহা বলিলে বিশ্বাসও করিলাম কিন্তু আঁমার |» 



সা 1 

, মোহিমী। « 
ূ ) ু 

| জন্ত তুমি এতকষ্ট স্বীকার ও লঙ্জাত্যাগ করিয়াছ 
| ইহাতেই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি |” বিরাজ 
৭ প্রতি দৃষ্টি স্থিরভাবে স্থাপন করিয়! 

[বলিল “মানুষ স্বার্থশু্ত নহে আমার স্বার্থ আছে 
| তাই--” 

যছুনাথ বলিলেন-_স্বার্থ!- কি'ম্বার্থ? ” 

বিরাজ এক্টু বিরক্ত হুইয়৷ বলিল-_-“ তবে 
1 গুন-ভুমি আমার প্রতি নির্দয়_আঁজি দশ বত- 
সর হইতে নিষ্ঠুরত! ফরিগ্ন"আমার বধ করিতেছ 

1 আমার স্বার্থ যদি তোমায় সদর করিতে খারি। 

| তোমার জন্ত দগ্ধ হইতেছি তোমার জন্ত প্রাণে 

] ভয় না করিয়া অন্ধকার রজনীতে তোমার শব্র- 

সদর ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকি তোমার জন্ত 
| শরীরে জর লইয়াও তুমি যখন স্নান করিতে 

ঘাটে আইস শ্নান করিতে আসি, তোমার জন্ত 
লজ্জা সরম ছাড়িয়! আজিও এখানে আসিয়াছি' 

আর কি বলিব। ” 

ঘছুনাথ সকলই জানেন_ বলিলেন “ আমি 

তোমার প্রতি নির্দিয় নই ভুমি আমায় ভালবাস 
| তাত্ানি আমিও তোমায় ভালবাসি তবে তুমি 

] যাহা চাও তা আমি দিতে পারি না তাহ! 
অসামাজিক, অন্তাঁয় অবৈধ ও চৌর্ধ্য। পরের 
বাগানের পাকা ফল সুন্দর. সৌরভযুক্ত আম্বাদে 
মিষ্ট হউক কিন্তু আমি তাহ! ভোগ করিয়া চোর 

| হইব কেন? ” + 

বিরাজ বলিল-_-“আমার অন্ঠ,না হয় একটা 

| অপবাদ স্কন্দে লইলে এই ক্ষুত্্ স্বার্থ কি ত্যাগ 
ূ করিতে পার না রাধার জন্য কষ কত অপবাদ 

| কত. কষ্ট কত টিটকারি সহিয়াছেন তাতে কি 

তাহা দেবত্যের কিছু হানি হইন্সাছে, দেখ ব্যাস 

ও 

৪২১ 

তাকে দেবতা বলিয়াছেন আর আমাদের বঙ্কিম 
বাবুও তাঁকে দেবত। 'বলিয়াছেন।' 

ছুনাথ হাসিয়া বর্পিলেন যিনি, গোবর্ধীন | 
ধারণ করিয়াছিশেন তিনি নাহয় একটা রমণীর 
সতীত্ব হরণ দিনা তাই বলিয়া কি আমরা 
উহা পারি? 

বিরান বলিল "তুমি আমার সহিত কত তর্ক 

করিবে? পূর্বে ব্রাহ্মণের! গোহনন করিতেন তাই 
দেশ গাভিশুন্য হইতেছিল দেখিয়। কৃষ্ণ পর্বতের 
উপর গাভি রক্ষার স্থান করিয়া গোজাতীর 

বর্ধন করিতেন গোহননগ্ুকারিগণকে তাড়াইয়া 

দিতেন তাই সেই পর্বতের নাম গোবর্দন পর্বত। 

কিন্তু তুমি কি গোবর্ধন ধারণ হইতে বড় একটা! 
কাজ করিতেছ না? তুমি কিশ্রীক্ষ্ণ হইতে অতি 

বড় দেবতা নও? কে তোমার মত দরিদ্র, সেবা 

দরিদ্র পালন করিতে পারে ? কে.ইচ্ছা করিয়া 
দরিদ্রের জন্য পরের জন্ত' তোমার মত নির্বংশ 

হইতে প্রস্তত হয়, কে তোমার মত ধরশ্বর্্যশালী |. 
হইয়া নাম ষশের ভয়ে গোপনে সর্বস্ব বিতরণ | 
করিতে পারে-কে তোমার মত রাব্বতৃল্য 
হইয়াও নিজ হস্তে পীড়িত দরিদ্রের মলমূত্র 
পরিস্কার করিতে পারে, তুমি প্রীক্ষঞ্ণ হইতে 
কম কিসে তুমি দেবতার দেবা মহতের মহৎ 

গুরুর গুরু তোমায় ভজিলে পাঁপক্ষয় হয় তোমায় | 
ভঙ্গিলে স্বর্গে গতি হয় আমি সামান্ঠ ক্ষুদ্র মানব | 
ভজিব না, আমি তোমায় ভি তোমায়ই ভদ্দিব | 
বর্গ নরক বুঝিনা! তোমাকে বুঝি, আমার শরীরে | 

তুমি,মনে তুমি, হ্বদয়ে তুমি, জগত আমার ভূমিময় | 
যেখানে তুমি নাই ৫দখানে জগত নাই, বর্গ নাই 
অন্ধকার,আমার আঁধার দূর কর, দয়া কর, পদে! 

্ টি 
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: রাখ, রক্ষা কক” এই কথ। বলিতে বলিতে বিরা- 

টিটি 4. 

হইতে জল লইয়। তাহার মাথায় ও মুখে দেচন ৃ 
| জের শ্বাসরুদ্ধ' হইয়া আদিল, বিরাজ ফছুনাথের | করিতে লাগিলেন, ঠিক এই সময় কে সেই 
| পদপ্রাস্তে মুচ্ছিত হইয। পড়িল। যহ্ুনাথ তাহাকে গৃহে প্রথেশ করিয়৷ বলিল « একি " ঘহনাথ 

| ক্োড়ে করিয়। বিছানায় শঙ্জন করাইয়। সুরাই | চমকিয়া! উঠিলেনু। চাহিয়! দেখিলেন বিজয় 1” - 
ব্ুমশঃ 

য়া স্তভ্ভ। 
ঢা : কলিকাত। হইতে বর্ধমান যাইবার সময়ে 
| গাতুয়। ঞ্েসনে পৌছিবার একটু পূর্ব্ব হইতে 
| রেলগাড়ীর ঘক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কিছু 

দুরে একটি ইষ্টক নির্শিত স্তস্ত দেখ! যায়। এই 
| স্তস্তই পাতুয়াস্তত্ত ব| « পেঁড়োর মন্দির + নামে 

খ্যাত, " পেড়োর মন্দির ” অধিকাংশ বাঙ্গালিই 
জানে, কিন্ত ইহার ইতিহাস জানে কল়টা 
লোক? « 

 প্রশ্চিম..বাঙ্গালায় বর্ধমান ও কলিকাতা 
প্রায় সমদূরে পাওয়া সহর অবস্থিত; ইহা! সামা- 
ম্ততঃ ছোট পাতুয়া, নামে খ্যাত কারণ মালদহের 

. | অস্তর্থত “হজরৎ পাওয়া” সহর ইহা! অপেক্ষা বেশী 
| গ্রসিদ্ধ। ছোট পাওুয়ায় একটি প্রাচীন স্তত্ত, 

] একটি দীর্ঘার়ত মনজীদ-ও একটি চতুরঅ মসজীদ 
আছে ।  বাঙ্গালাম যখন ইউন্ুফ শাহ রাজা 
| তখন (৮৮২ হিজিরায়.) এই চতুরত্র মস্জীদটি 

| নির্দিত হয়। . এই মন্জীদে হজরৎ শাহ সফি- 
| উদ্দিন নামে. এক.ব্যক্তির কবর আছে। কথিত 
| আছে বে শাহ সফিউদ্দীন দিলীসতাট ফিরোজ 

| লাহের ভ্রাতুদ্ুত্র। ৭৯১ হিঘিরায় দম্রাট ফিঝো- 
” শুর মৃত্যু হয় তাহার ৯১ বইসর পরে এই মস- 
“| শীষ নিশ্মিত হয়। জৌনপুরের কেনলায় যে গ্রাচীন 

মস্জীদ আছে. তা! ৭৭৮ হিজিরায় অর্থাৎ 

'ফিয়োজ শাহেক রাজত্বকালে নির্মিত হয়, পাঁও- 
জার মস্জীদঞ্ ঘে তাহারই অন্থৃকরণে বা সেই 
ধরণে নির্শিত; তাহার আর কোন দন্দেহ নাই 
কারণ তাহার' খিলান, প্রাচীর, থাম, দরজ] 

প্রভৃতি যে পরিমাণে নির্মিতি এখানেও সে 
নলের সেই পরিমাঁণ দেখাযায়, কানিংহাম 

[“নাহেব এই স্তস্তটিকে “মাজিনা স্তত্ত' বলিয়। অনু- 

মান করেন। যে মসজীদ ছুইটির কথা বলা হইল, 
শী ছুই মস্জীদে নমাঁজের সময় মা'তোয়ালীর! 
এই স্তিস্তে উঠিয়া! আজান দ্িত। এই অনুমানের 
কারণ এই যে*মস্জীদ হইতে ইহার দৃরতা 
১৭৫ ফিট মাত্র। ইহার প্রবেশদ্বার পশ্চিমমূখবী |. 
এই তিনটি অস্ট্রালিকাই যে এক ব্যক্তির নির্মিত 
তাহা নহে। | 

প্রধান মস্জীদটি ী্ঘা্ত লম্বে ২৩১ ফুট 

দীর্ঘতাঁয় ২১টি খিলান আছে। ছাদে ৬৩টি গন্ুজ। 
খিলানগুলি ন্মনাঁবিধ হিন্দু-প্রণালনীর সেকালের | 

থামের উপর অবস্থিত। এই থিলানগুলি বড়, 
কৌশলে রচিত। প্রাচীরের গায়, যেখানে খিলান 

আরম্ত হইয়াছে, সেখানে আঁধ্ল। থাম বা! প্রাচীরে 
কোনরূপ আধার নাই. একবারে প্রাচীরেরঞ্বুকের | 
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উপরেই ধিলানের পায়! গীঁথ! হইয়াছে । মন্: | রূপে গোল এবং পঞ্চতলে বিতক্ত। পঞ্চতলের 
| জীদের সম্মুখের প্রাচীরে যথেষ্ট কারুকার্যা আছে পরিমাণ এইরূপ--* ".* * 

| কিন্ত এত ক্ষুত্র ২৩১ ফিট দীর্ঘ প্রাচীরের গাত্রে ঠা ধ্যাস-_ উচ্চতা! 
| সাহা ৃ ষ্টিগোচরই হয় না। পাসের এবং পশ্চাতের | উর্ধাতল-- সফট অগ্রভাগ *১৮ফুট 

্রচীরে কোন কারুকার্য নাই। ইহা একটি ১৫ ফুট তলভাগ | 
পুরাতন হিনদমন্দিরের ভিত্তির উপর স্থাপিত । | €র্থ তল-- ২৩১০ অগ্রভাগ. ১৮৮ 

| দেই মন্দিরের স্তসতগুলিই বজায় রাখিয়া তহপরি | ওয়তল ঠা জন ১, | 
ধিলান গাঁখিয়া মস্জীদটি নির্মিত হইযাছে। | , ৩৭৫ তলস্তাগ 
ইহাতে কোনরূপ খোদিত*লিপি নাই। হয় তল_ ৪৭--৬ অগ্রত': ১৫ 

টতুরম্্ মস্জীদটির প্রস্থে ২৫২ ফিট বহির্ভাগ ৪৮--৪ তলভাগ 
দীর্ঘে অন্তর্ভাগ ৬ ফুট ১০২ ইঞ্চি । ইহার সন্মুখে শিল্তল--. ৫৮২ অগ্রভাগ ২৫ 
তিনটি হইপার্থেহুইটি খিলান। পশ্চাতের প্রাচীরে ৬* ফুট রা 

তিনটি খিলাঁন আছে কিন্তু খোলা নহে, তাহাতে জগ | 

উপাসনার গর্ভগৃহ নির্মিত। চাঁরিকোণে চাঁরিটি মোট উর্ধতা  ১২৫ফুট | 

 পাতুয়াস্তস্ত ॥ 

মিনার আছে। মিনারগুলি মম্জীদ গৃহ হইতে | 
৩২ ফিট দুরে ও গ্রত্যেকটি ৪ই ফিট। ইহার 
ছাদ এক-গন্ুজ । মিনারগুলির শীর্ষদেশ তানিয়া 

| গিয়াছে, মন্জীদের মধ্যভাগও অষ্টকোণী। 

গথ্ুজটির পায়! গাঁথিবার জন্ত কোণগুলিতে 

লটকান গাথা আছে। বহির্ভাগে দেওয়ালের 

| গাত্রে খোদিত ইষ্টকে বহু কাক্টকার্ধ্য ছিল কিন্ত 

৯ 

পুনঃ পুনঃ কলি দেওয়ায় তাহা! আর বুঝা যায় 

না। ইহার নাম 'কড়িয়! মন্জীদ'; সম্ভবতঃ কড়ি- 

পোড়। কলিদিয়া ইহার প্রথম চুণকাম হুইয়াছিল। 

ইহার সম্মুখের মাঝের খিলানের মাথায় এক- 
খানি খোদিত খিপি আছে। তাঁহাতেই ইউন্ুফ্ 

শাহের রাজত্বকালে ৮৮২ হিজিরায় ইহার নির্মাণ 

|| কথা লিবিত আছে। 
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(জ্তস্তের অভ্যন্তরে একটি গোল পিঁড়ি আছে। 
প্রত্যেক তলের মুখে পিঁড়ির দরজ! আছে তাহা | 
দিয়। স্তম্ভের বহির্ভাগে ফর গোল বারাায় যাওয়! 

যায়, এই বাঁরাগুলি ক্স্তের চতুদ্দিকে ঘোরান ূ 
এখানেও কোন খোদিত লিপি নাই। | 

এই সকল অক্টালিকার গাত্রে-বড় বড় গাছ : 

হইয়। ইহাদের ধ্বংস করিবার আয়োজন করি- | 
য়াছে। চতুরস্ত্র মদ্জিদের গণুজটি এবং স্স্তের | 
চূড়া বলিতে গেলে একবারে নষ্টই হইয়াছে। | 
দীর্ঘ মস্জীদের খিলানগুলি ফাটিয়া গিয়াছে। | 

কীর্তিরক্ষক রাগ আমাদের নাঁই সুতরাং এই | 
সকল কীর্তি মন্দিরের রক্ষা কে করিবে! (*). | 

(*) পেঁড়োর মন্দিরের দীর্ঘস্থায়িতা ও দত! দেখিকনা টু রঃ 
বাঙ্গলায় একটি গালির সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল অক্পবয়ন্ব ্ নি 
বিধবার! উচ্ছ.ঙ্খল হই পিতৃগৃহে বাসকরে এবং পিতা. 
মাতার অবাধ্য হয়, তাহ|কে প্রাচীনারা! "গেঁড়োর মন্দির” 

কুম্তটি বড় কৌতুহলোদ্দীপক। ইহ রি “ধর্ণের বাড়” ইত্য।দি বলিয়া প্েষ করে। 



8২৪. 4 লমীরণ। 

কুস্তক্ ছমাঁস নিদ্রা যাই, আমার, প্রিয় 
সথালোক মহাশয় কুস্তফর্ণকে টেক্কা দিয়া তাহার 

দ্বিগুণ সময় পরে যখন নিদ্র। হইতে উঠিলেন। 
তখনই যে একটি মহালক্কাকাণ্ড ঘটিবে, তাহা 
সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। কিন্ত 
“ছুঃখের বিষয় তাহার £€ভৌতা+ বাণ কাহারও 
অঙ্গে প্রবৃষ্ট হয় নাই। তথাপি অতবড় একটা! 

দিগ্গজ বীর ! বলিতে হইবে, এবার তাহারই 
জয়, তাহারই অয়। 

একটি তীরে তিনটি পাখী ;-_শিশিরবাবু, 
অষ্ুতবাবু, আর 'রঘুনাথ প্রকাশক) একি 

সামাগ্থ লাভ? কিন্ত প্রকাশকের জন্ত এত ভঙ় 

কেন বাবু? সে ত “অবকুদ্ধ।”1 আপনার 
আজ্রায় সে ত «“অবরুদ্ধ'ং ভাবে পচিতেছে, তার 

| কির নড়িবার শক্তি আছে? . | 
প্রকাশক “গুদের সদ আদায়” করিয়াছে। 

কিন্তু আপনিও ত বাবু ছাড়েন নাই? সাই- 
লককেও আপনা কাছে হার মানিতে হইবে। 

| আপনি মদের হুদ তন্ন্থদ্দ আদায় করিয়াও 

ন্ট: নহেন, প্রকাশক বেচারাকে “অবরুদ্ধ” 
(করিয়া ফেলিতে ব্যন্ত। ব্লি-_“'অভিসম্পাতের” 

| তয় করিবেন না, আপনার উপর আমার যাদৃশ 
[কপার উদয় হইয়াছে, তাহাতে অক্লেশে আপ- 

| নার পাঁচটা কথা আমি হজম করিতে প্রস্তত 

টা ৷ আছি। এ কথাটা! বলিয়৷ দিবার জন্ত পুর্্ার 

পুত্র বলিয়াইত বোধ হয়। 

00. ৯ সমীরণ রখ সং্য। শ্রকশিত * ব্রাহ্মণ বৈৰ ঘন” শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে ২।৪ টা কথা। 
এ * উদ্ধার চিহষধ্যে যে কথাগুলি দেওয়াগেল, তাহা উক্ত “ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্বন্য ” প্রস্তাব হইতে গৃহীত 

প্রাপ্ত । 

. ছবন্্ নহে-সন্মিলন,। ক 
“বাহন” সমীরণের স্বন্ধে আরোহন করিতে 
হইল। 

অঘোর «বাধুর জন্ম “ছুর্বাসার জাতিতে, | 
তাহার পরিচয় খুব পাঁওয়! গিয়াছে। কিন্ত | 
আপনার কোন্ জাতিতে জন্ম, তাহ| ত আমি | 

গণিয়! বাছিয়া৷ অবধারণ করিতে পারিলাম ন1। 

আপন্নি শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব নহেন; আপনি 

সার্বভৌমিক সম্বাজের লৌক, একথাও. আমার | 
বিশ্বাস হয় না) কেননা! তাহারাও আপনার 

“তেমনি ভাবেই “কুটলল্লাটে” ভাঁষ। ব্যবহার 
করিতে জানেন্ন না। তবে আপনি কোন্ 
দেবত৷ ? আকার ইঙ্গিতে দেবী বিষহরীর রি 

'অঘোর বাবু বহুদিন হইতে বৈষ্ণব সহিত 
অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনি শিক্ষিত, জানবান।” 

আর বোধ হয় শিশির বাবু ও অচ্যুত বাবু বৈষ্ণব | 
সাহিত্যে অনডিজ্ অশিক্ষিত, জ্ঞানহীন ! এই 

জন্তই ত আমার প্রিয় মহাশয় বলিতে বাধ্য যে, 

“অঘোর বাবুর রঘুনাথ প্ররুত এতিহাসিক 

গ্রন্থ ।” এই জন্যই ত মাননীয় শিশির বাধুর | 
অমিয় নিষাই চরিতে সত্য বিবরণ নাই! তাহ! 

“কাব্যগ্রন্থ” এবং এই অন্যই অচ্যুত বাবুর | 
রঘুনাথকে «সে কালের ইতিহাদ বল! যাইতে | 
পারে?” ইহাণ্ত তাহার করুণা, নন তবু 
কাছে রাখিয়াছেন। 



ঘষ্ব নহে সম্মিলস।  , * 

ইহারা ত সত্য সংগ্রহ করিতে জানেন ন1] 
কিস্তু জীবনী গ্রস্থকে “ইতিহাস” বলা খুব সত্য 
এবং “উত্তরু কেন্ত্র আবিফারকগণ ছুই হাতে 

বরফের চাপ কাটিয়া গন্তব্পথ পরিস্কার করিয়া 
লক্ষ্যস্থানে (উত্তর কেজে) গিয়াছিলেন। 

( উপস্থিত হুইয়াছিলেন )1% এ কথাটি পরম 

সত্য বটে। 

এক ১৩০৯ পালে ছুই খানি রথুনাথ প্রকাশ 
হওয়ায় “আশ্চর্যান্বিত” হইধারই কথা। কিন্ত 
এক সালে কালিপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের হ্রি- 

দাসের জীবন যজ্ঞের পরে “হরিদাস ঠাকুরঃ 

প্রকাশ হওয়া অবশ্ই ধ্ধর্তব্যের বিষয় নহে।” 

যাহা হউক, আমার প্রিয় সমালোচকের ভাষা 

জ্ঞানের বাহাহুরী আছে; কেননা অচ্যুত বাবুর 
রথুনাথ হইতে তিমি কএকস্থর উদ্ধত কৰিয়া- 
ছেন। কিন্ত দৃষ্টি এক দিকে কেন? তাহার" 
এক চক্ষে প্রবল দৃষ্টি শক্তি, ও অপর চক্ষে সেই 
শক্তির সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া প্রিয়তমকে যথার্থই 
কপার পাত্র বলিয়। মনে হইতেছে। যা হোক; 
অঘোর বাবু ছুই তিন খানি পুথি লিখিয়াছেন। 

আমরা প্রিয়তমের জন্য অঘোর বাবুর গ্রস্থ হইতে 
বিশুদ্ধ ভাষার নমুনা ঝুড়ি ঝুড়ি উদ্ধৃত করিয়! 

দিতে পারিতাঁম ; কিন্ত বিশেষ কোনও কারণে 

তাহা করিব না। 

আর রঘুনাথের ও অদ্বৈতৈর "স্বরূপ *নির্ণয়, 
সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত করা! হইয়াছে, তাহা! হিন্দু- 
গণই-_বৈষ্ণবুগণই মাত্র বিশ্বাস করিতে পারেন, 

. | ইহা আমরা বেশ জানি। আর গ্রন্থ খানিও ত 
আমার এরতিহাঁসিক সমালোচকের জন্য সৃষ্ট 

শু হয় নাই__বৈষ্বগণের জন্তই লিখিত, একথা 

ৃ 8২৫] 

ভূমিকায়ও আছে। এ ছুলকথাটাও রি্তমের | 
মনে আদিল না, ইছাই. ছুঃখ।* কিন্তু ইহাও | 
বলি, তিহা সিক৮*৬জগদীশ্বর গপ্ত মহোদয়ও ] 
ত নব্যভারতে শ্্ীৰূপ হ্াচের 'স্বরূপ' তক্কটা, | 
গদাধর প্রত্ৃতির সম্বন্ধে প্রকাশ করিতে ছাড়েন | 
নাই ! তখন সমালোচক গ্রবর কোথায় ছিলেন? 

'রঘুনাথের মানসিক সেবার কথ! বড় জোরের 
সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। অলৌকিক বলিয়া! | 
খোদ অঘোর বাবুও একবার উল্লেখ করিয়াছি- 
লেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,“হরিদাস ঠাকুর" গ্রন্থে | 

সর্পের ও মায়াদেবীর যে বৃত্াস্ত লিখিত হইয়াছে, | 

তাহা কি অলৌকিক নহে ?-তাহাও পূর্ব | 
কথার স্থায় এক ছীচের। অতএব আমার | 
প্রিয় সমালোচক প্হৎস যেমন জল পরিত্যাগ |; 
করিয়৷ কেবল ক্ষীর গ্রহণ করে” একথা অঘোর | 
বাবু সন্বন্ধেও বলিতে পারেন। যাহা হোক, 

এ সকল রহস্ত-_বিজ্ঞান 'এ পর্য্যন্ত যাহার তথ্য || 
নির্ধারণ করিতে পারে নাই, তাহাই যে মিথ্যা | 
ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা পাণ্ডিত্য বটে।| 
বিজ্ঞানের উন্নতিতে এরূপ রহস্ত 'উদঘাটিত হইয়া! | 

সত্যে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে । আমরা | 
বুদ্ধির বহিভূর্ত যে সকল ঘটনাকে অতি প্রাক্কত | 
আখ্যা প্রদান করি, 'তোহা একদিন প্রকৃতই | 
সত্য ঘটন! বলিয়! বুঝিয়! লইতৈ পারি, একদিন: 
এ সকল মিথ্যা হইতেই সত্য উদ্ঘাটিত হইতে: 
পারে। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে মনম্বী ৬বন্ধিম. বাবু! 
স্ষ্টাক্ষরে একথ বলিয়াছেন; কিন্ত আমার, 

বুদ্ধিমান সমালোচক প্রবরকে,ইহ! বল! বৃথা । || 
হরিদাসের হিন্দুত্ঘ বা যবনত্ব সম্বন্ধে আমার 

কিছু বলিবার আবশ্ক নাই। তাহ! জানিবার | 



| টি জোিরিরারা জেরা চারি ররর রিতার যার 
অন্ত যদি প্রকৃত অভিলাষ থাঁকিত; তব অদ্ুত | তাহা (১৩০২ সালের ) সঙ্জনতোষণীর ৬৫ পৃষ্ঠার 

বাবুর উন্নিধিত প্রানি 'শিবসীতাদি গ্রন্থ দেখি- টিগ্লনিতে শোধন করেন। বন্ততঃ কাঁদি গ্রতি- 
তেন কিন্ত উদেশ্ত তনতাহা নহে? ছুই | বাঁদে ছন্ক নহে, তাঁহাদের মধ্যে সৌন স্থাপিত 
চাঁরিটি কথা। বলিয়া; আসর ॥্ীকাইবেন, তা; হইয়্াছে।, তাহাদের, সেই সন্সিলনের "গুতফন 

জীকিয়াছে বেশ! দেখাইবার জন্যই একটি গুপ্তকথা ব্যক্ত করি: 
আর একটি কথায় আমার পরিয়তমের ভূল | লাম; ইহাতে শ্রীযুক্ত অঘো'র ৪০ অধমকে 

' দেখিলাম । বাদামবাদ হইলেই যে “সেকালে ক্ষমা করিবেন ।; 

( শক্ত, বৈয়গবের দ্বন্দের কথা শ্বরণ হয়, ” ইহার [| যাহা হোক আমার প্রিপ্নতম্ম সমালোচক 
1 কোন মানে লাই। এই বাদ প্রতিবাদ হইতে | “মাঝ খাঁনে পড়্িয়া%যে 'মগুল গিরি করিয়াছেন, | 

| অছ্যুত ৰাবু ও অবোঁর বাঁকুর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব | তাহার আবনশ্তক্ক ছিল না) কেনন। যাহার 

সংস্থাপিত হইয়াছে ? তাহা আমার প্রীতিভাজ- | উদ্দেশে 'ভোঁত।” বাণ ছাড়িয়াছেন ও ধাহার জন্ত 
নের কর্নার অতীত। . এই সন্সিলনের ফল | লম্প বন্প দিয়ান্ছছন, তাহাদের মধ্যে মহাগ্রীতি 

| অতি শুভ ।. এই সন্সিলন না হইলে অধোর ! সংস্থাপিত হুইঙ্কাছে, এখন তাহারা এক জন 
বাবুর “হরিদাস ঠাকুর অন্তরূপ হইত। সঙ্জন- | অন্যের সহোদরতুল্য। অতএব জানিয়। রাখি- 
তোঁষণী পত্রিকায় অধো'র ঝ্ুবুর 'হরিদাস” প্রথম | বেন, হে আর্মাঁর প্রিয়তম! বৈষ্বরের বিবাদে | 

[| মুদ্রিত হয়ঃ, তাহাতে একটি বিষম ভ্রম ছিল, | "বিষ উঠে না-_সুধা, উঠে। 
অফ্যুত বাবুর পন্র পইরা অথে।র বাবু, পরে :* ভ্রীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী 

এ 

ভগ্নী বিয়োগে। 
কেন হিয়। তুমি ভেঙ্গেও ভাঙ্গনা 

1774 ক ্ পাগলের ভাবে ভূপিব যাতনা 

| তিনে বাহারে কেঁদে উঠে প্রাণ : ভাবি মনে মনে--ভুলিতে পারি না। 

| খুঞ্তিৎ 'আশে, পাশে না মিলে সন্ধান । " সহি এত শোক মরম বেদনা 

1... কেঁদে কেঁদে হই সারাদিন সার - কেন হিয়া-তুমি ভেজে ও. তাজন| ? 
্ .- কেদে.কেদে হই পাঁগলের পারা। রন ২. 

1.:. পাগলের ভাব খাঁকে নাক, হায় .. _ যাঁরে ভাঁল বাসি চাহেনা থাকিতে . 

€₹ 
7 রর এই আসে আর এই চ'লে যায়। ৫৭ গুধু ভালবাসে মোরে কাদাইতে . 



) 

জানিনা কি দৌষে ছাড়িয়া পঙ্গায় 
শুন্যে উড়ে যাঁর, ফিরে নাহি চায় ॥ 
তাই.মূন্. মনে আকাপের পানে * 
চাহি বারবার ভাবি নবঘল্লে,। . 

 *আছে লুকাইয়ে মেঘ চলে যায় 
আশার কুনুম কোরকে শুকায়% 

বহে আখিজল মানে নাক মান! 

কেন হহিয়াডুঘি ভেঙ্গে ও ভাঙ্গন! £ 
৩ 9 

কেদে বলি “ দিদি গিয়াই।কোথায় “« 

প্রতিধবনি বলে « নাই নাই নাই।৮ , , 
হতাশে নয়ন চারিদিকে চাক 

পোৌঁড়৷ প্রতিধ্বনি আকাশে লুকায় 

শূন্য পানে শুধু আখি চেয়ে রয় 

শুন্ মন, গ্রাণ, অবশ ঘদয়। 

পরক্ষণে বহে শ্বান ঘন ঘন, 

কাপে কলেবর; হেরে না নয়ন, 
শ্রবণ গুনেনা, চরণ চলেন! 

কেন হিয়! তবে ভেঙগ্গেও ভাঙেনা? 
রি 018... 

একে একে সব ফুয়াইছে পরবে 
যে যায় ফিরেত আসেন। এভবে । 

শোক ছখ বুঝি নাই সেই দেশে 

তাই ভবে কেহ ফিরে নাহি আসে? 
তে কেন আমি এখানে বসিয়া » 

যাইব দেখানে মা তেয়াগিয়া| . 
"্যাব” ভাবি মনেকরি আয়োজন 

কাঁটিতে না পারি ভবের বন্ধন 
চলেনা চরণ একি বিভৃম্বন। 

| কন হিয়া ভুমি ভেঙ্গেও ভাঙনা ? 

ভগ্মী বিয্োগে। রি 

মা এ 

, জনম ছুধিনী প্রাণের ভগিনি ' 

কোঁথা-চ'লে বল' গেছ একাফিনী। 

নিতি মোর ম্বাগি পেয়েছু যাতনঃ 

তাই বুঝি আর ফিরে আিৰেন1! 
দুখ বড় আল! দিয়েছে তোমায় 

মোর লাগি বড় খাদায়েছে হায়) 

খেয়েছে তোমার শোনিত শুষিয়] 

ভাঁবিলে সেকথা শ্করেন! রসন] 

কেন হিয়। ভূমি তেঙেও ভাঙ্গন! 
৬. 

ত্যেজি মৌয়ে কেন গেছ তুমি চ'লে 
কিদোষ আমার দাওনা গে। ব'লে । 

কেন বিধি এত আমারে কাদাও 

দিয়ে নিধি কেন পুন কাড়ি লও । 

তুমি কি জানন্] নয়নের জল 

ক্ষয়করে দেঁহ হৃদয়ের বল) 
দয়া করে আর দিও না নিও ন| 

তবপাশে আর কিছু মাগিব ন|। 

ঘার বার এত সহ বিড়ম্বনা 

তবু হিম তুমি ভেঙ্গেও ভাঙন! । 
৭ 

ন্নেহময়ী মোর ভগিনী কোথায় 

“দিদি” ব'লে আর ডাকিধ কাহায়। 

“এস, দাদা এস” বলিয়া এখন 

কে বলিবে আর অমিয় বচন 
আশাভঙ্গ হ'লে কতই ধতনে 
ভুলাতে আমার অশ্বাস বচনে। 

পুণ্যবতী তাই,গেছ তুমি চ'লে 
পাপেতে গৌঁয়াই আমি ধরাতলে। 

৪২৭ ৰ 



রর রঙ 

মিক্্পুতী তি... ০ 

ন 

এ 

০ বিজি পা শত বারবনোন মাসের “৬০৯ পন লা হরি শ 

৯ সহি বাঁর বার পাপের যাতনা 
কেন হিয়া ভুমি ভেঙে ভাঙ্গন! । 

গর যেখানে.নাহিক ত্চায় : 

শোক, ভাগ, আলা, জরা, মৃত্যু 1 

পৃত্তধাষে থাকি অধম সোঁদরে 
রে 

ত্প্পছায়ী। 
. উন্্রমীর জুঙ্সিপ্ক কিরণে। ) 

বিহগের গানে, : 

তটিনীর তানে, 

কার যেন ন্িগ্ধ ভালবাস! 

রয়েছে. জড়িত, 
প্রেমগুলকিত।, - 

চায় প্রাণ যেন কা'র আশা 0. ্বতিছায়_একি_পন? 
 স্বৃভিউদ্দীপন, 

হৃদয়ের প্রেমের বিকাশ! 

এই প্রেমে প্রাণ, 

করে আত্মদ্ান, 

এই প্রেমে নন্ধন কানন- 
ঘুচে রশ ব্যথা, .. 
অতীতের, কথ, 

সারের ঘোর মায়া ফা। 

১৪০১৪ 

ও 

ভুলোনা-_-মিনত্তি করি যোড়করে। 
জান অভাগার কিছু নাহি আর 
কেবলিষখল নয়ন আঁমার।. 

তাই শোঁকস্কুলে মা'থি গঙ্গাজলে . * 
কাদিব ন! ভাবি--থাকিতে পারিন! 

কেন হিয়া ভুমি ছেঙ্গেও ভাঙ্গন | 

শারারটারারারারাজ 

কোথায়? 
পাঁপে তাপে এ জীবন মলিন-_অ ধার 

মলিন বিবেক-জ্যোতি ! 
সংসারের অসরল পথে ঘুরে ঘুরে, 

হইয়াছি শ্রান্ত অতি! 
কোন্ পথে যাব আমি কে দেখাবে পথ 

ভীষণ আধার মাঝ? 
সাধের সংসার তব দেখ কি বীভৎন 

মুরতি ধরেছে আজ। 
ব্যাকুল অন্তরে সখা তাই ছে তোমারে 

৬ডাকিতেছি অবিরল। 
সৃষ্টি হতে তুমি দুরে ধলে প্রাণ মখ। 

| কে রাখিবে এসকল ?. 
ফিরাঁও ফিরাও দেব বিপথ হইতে 

মানবের এ সংসারে। 

নব সংহার মুর্তি করিয়া ধারণ 
| নাশ গৃষ্টি একেবারে ! 

বিশ্বান আশ্বাস শৃন্ভ. জীবন. লইয়! 
. নিশিদিন--অনিরার । 

একটু একটু করি. মরণের পথে-- 
| পারি না ইটতে আর! 



আবার ভারত সঙ্গীত । 

& পিস ০ ০ রাকা ও সপ পপ সর ০ এপ শপ তা ০ 

আবার ভারত স্গীত। ৃ 
"রাৰণেব মৃত্যুবাঁন রাবণের ঘরে প্রোমিকের চক্ষে দেখ দেখি মন, 

" নহরিষে বিষাদ হ'লে দর্ষেগ্রধন মরে 1” তাব দেখি স্ব স্বজাতি আপন, 

বিপদে পতিতা যত মানব সকলে, : দেখ দেখি কেবা পরাজয় করে ॥ 

সন্গদগ্ পুর্বগত যত খধি দলে, কিন্ধ ইথে কার নাহি ছারি জুরী, 

দেখাইলা পুরাণের বর্ণনার ছলে, ব্যক্তিগত ইথে নাহি বাহাদুরী, 

যার যেই অস্ত্র সেই লাগিলে সে মরে ॥ মাভৃপদে বলি এই মাত্র ন্মরি। , 
* : ্ সবর্গী্দপি শ্রেষ্ঠ জননীর তরে ॥ 

দেশী শিল্পের হইতেছে নাশ, 7. দ্বেষ হিংসা ভরা! ভারত ভিতরে, 

বাণিজ্যের আর কিবা আছে আশ, ২ 
সে জন্ত মোদের দরিদ্রতা পাশ, 

দিনে দিনে দেখ ঘেরিছে সজোরে | 

কেমনে বন্ধন হইবে মোচন, 

বড়ই ব্যাকুল হতেছি এখন, 
তাই বলি ম্মর খধির বচন, লইন্ে স্বদেশী নন ভূষণ, . 

মন্ত্রের সাধন করিবার তরে। এই বুদ্ধিধরে জ্ঞান হীন নরে ॥ 

| 

] 

|. কে আছে এমন এই মন্ত্র ধরে, 

ূ 
ৃ 

ূ 

ব্ণিকের জাতি যথা তার নীতি, ৰ কিন্তু দেখ াই স্্রবোধ যে জন, 

ূ 

ূ 
] 

'মাস্ম বলিদান জনীর তরে, 

কয় অন দিবে বলিব কি কনে। 

সকলে সস্তায় কিনিবে বন, 

“আমি” কেন দিব এ কষ্টের ধন, 

দেখায় নূতন এঁব্য নিতি নিতি। স্ুদিনের আশ! ছাড়ে না কখন? 

বুঝি তব মন করি পাতি পাতি, পীরে ধীরে তার বুদ্ধি অনুক্ষণ, 

হরিতে তোমার ধন রতনেরে ॥ এ কথাও দেখ শাস্ত্রের ভিতরে । 

লইয়া! তাহার জিনিষ চিকন, ভাবিহা দেখ ন। দেবকী-নন্দন, 

দিওনাক আর রজত কাঞ্চন, কেমনে মোচন করিল বন্ধন, 

পরোনাক আর বিলাতী বসন, সপ্ত জন পরে করি আগমন, 

বিলাতী জিনিষ আনিও না ঘরে। যে সণ্চের নাম জানে না পরে। 
বিলাতী আহারে বিলাতী বিহারে বদি নাআসিত সেই মাত জন, 
তারত সন্তান আর মোজনারে। তবে ত হত না অষ্টম কখন, 
ফেলে দাও দূরে বিলাত্ী ব্যান্ারে, একে একে সাত শৃঙ্খল কর্তন, 

ণ তা হলে তোমার কেব। ধন হবরে। ন1 হইত কভু. কৃষ্ণের; কারণে ॥ 

দেশের যত বসন ভূষণ, তাই বলি. ভাই তোমর! ক জন, 

৮ 



প্রতীক্ষা করহ রুষ আগমন, 

ন| লয়ে শ্বনাম করহ 'মোছন, ১ & 

একে. একে তব মায়ের বন্ধনে । ূ 

এবে এ শৃঙ্খল করিতে মোচন, 

হয় নাক কোন আন্ত্র প্রয়োজন, 
একে একে সব হও এক মন, 

. চাই মাত্র সবার আত্ম সংঘম | 

ঘেষ হিংস! ভরা ভারত ভিতরে, 
কে আছে এমন এই মন্ত্র ধরে, 

তিলে তিলে আত্ম-বলিদান করে, 

করিতে মায়ের করম সাঁধন ॥ 

শ্বজীতির মাঝে দয় মায়! নাই। 
পরদেশী পেলে বল ভাই ভাই, 

আপনার'জনে দিয়! জলাঞ্জলি, 
পর পদ ধূলি লয়ে কুতুহর্ী। 

“বিশ্বপ্রেমী” নাম লইতে বণাকুলী, 
'ভ্রাতৃদ্বেষী” কিসে বিশ্বপ্রেমী ভাই ? 

ফলা কাম্তযা হীন সাধনা তোমার, 
এই ত তৌমার শাস্ত্রের বিচার, 
এইকিরে ভাই পরিচয় তার, 
করম কি নয়__জননী উদ্ধার, 
তবে কেন নাহি হও অগ্রসব, 

দেখাইতে নিজে আর্ধ্ের কুমার | 

এমন সমর পাঁবে না পাবে ন। 

নাহি বক্কপাভ অন্ত্রের বঞ্চন! 
নীররে সংমষে হইবে সাধনা, 
সাধকের জাতি দেখাও আপন, 
ধর্শচাত আই হয়ো না হক না, 

শীঘ্র ফেলে দাও বিলার্ভী বঁসনী। (১) 
(১) শমস্তাগবতগীত। ২য় অঙ্ক ৩৩ প্লোক। 

পু ধুঝিয়া তোমার 'লাধনার হল, 

বিধা তা আপনি ঘটায় কল, 

শি 

সপ্ত পক ০ পাপে পা ০ পি পপ পা পাপ ০, পপ এ ৭ আপ শপ তা 

রা ০ 

চারার এশার রা রর খরজস্-প্রর জ্্ 

শুভ কাজে আব বিলম্ব ন ঝরে, 

দেশী ব্য সুধু খজিঘে বাঁজারৈ, 

খুজিলে নিশ্চয় হ্-দিমের পরে, 

পাইবে দেশীয় জিনিষ ফেবজা। 

ভারত যন্তান হিন্দু মুসল্মান্ 

মায়েরে গেবিতে: হও এক প্রাণ 

আচারের ভেদ রবে চিরদিন, 

আবিপ্র চণ্ডাল দেখ রে প্রবীন, 

হিন্দুয়ানী মাঝে হয়েছে বিলীন, 
তবে কেন আর কর ভেদ জ্ঞান। 

আবার শুনরে বলেন শ্রীহরি 

যেন বা লইয়। মধুর বাশরী 

“যে আমারে ভজে যেই ভাব শ্বরি 

আমিও ভজিত সেই রূপ ধরি, 
আমারি পথেতে তত নর নারী, 

চিরদিন চলে (১) শোতে যেন তরি, 

“অতএঘ নিজ অজ্ঞ।ন জনিত, 

হৃদয়ের ভ্রর্ম করিয়! ছেদ্দিত, 
জ্ঞানরূপ তব সানিত কপাখে। 

সত্বরে আশ্রন্ন_ রহ সাধনে, 

উত্তিষ্ঠ ভারত (২) সবে এক মনে; 

ত্যজিবারে প্রব্য বিদেশী নির্মিত। 
(০ "৮ বরা এ». 

রঙ. 

(১) যে বথ| মাং প্রপদ্ধও তাং স্তখৈব ভজামাহ্ম্। 
মম বর্তানুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ধার 

(২) প্রমস্তাগবতঙ্গীতা। ৪ অঃ ৪২। 

80052778০০৮ আসল 

নি ৪৮ ২০৪1 শি নে রর 

পাস পাতা ও এল আও, ০". তি ৬ ব্রি, কখি ৮১০ পারত 
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কিশোরী । 
ঝটিকার পূর্বে ' যেন: মেখ-আংডুম্বর, 

” স্মুস্ব্ দগমিনীর ক্রীড়] স্থভীষণ, 

পাষাণে নিকুদ্ধবেগ--সংক্ষুন্ধ নাগর 

কখন. হইবে লীন_-প্লীবিবে সুবন। 

অমিগ্ভ বোমা যেনশপ্রাণবিঘাতিনা 

আপন.গরবে ফেটে পড়িবে কখন ; 

মন্মুগ্ধ রুদ্ধ বীর্য ফেন ভূজঙ্গিনী 

ছাড় পেলে ধরা শুদ্ধ করিবে দংশন: 

নীরব- শিপ্রিত যে আগ্রেয় রর 

কখন দহিধে বিশ্বশহবে উদ্গত ও 

অবকুধ। মংশ্ণিচ্ছবাস-সীতাকু গু যেন, 

আপনি আপনি মনে কৌপায় সতত 
হৃদয়ে স্বমের শিশু-বিরহী-স্বপন 

শিছরিছে..খকে থেকে-জাগিবে কখন । 

সন্ধ্যায়। 
পশ্চিম গগম-ায় 

এলাইয়! শ্রান্তকায় 

ক্রমশঃ ড্ুবিদ্বে রবি, আসিছে আধার । 

ক্ষুদ্র তটিনীর বুকে 
হেশ্লিক্কা ছুলিয়। স্থখে 

তরীগুলি চলে যায় দূরদেশ পার। 

অঙঃকরি সাদা দিন 

 হুলঙ্কন্ধে দীন হীন 

কৃষকেরা ফিরিতেছে গৃছে আপনার। 

সরলতার আধার 

রর ছেলে মেয়ে পী তার 

আপস্ম শী তিনি উপ শপ পপ ০ পপ ০: পপ ০ সী 2০০5 

র 
| 
ূ 
ূ 
1 

ডঃ 

€ 

এ 
পন্থা য়, ৪ র্ ৬ ৪৩ ৰ 

| আঙ্গিনায় ডাই অগা ও তার। 

মিকটে আসিল চাষী, 

অমান মুধুর হাসি , 

'লিশু গুলিঃছুটে গিয়ে..পড়ে তার গায় । 

শব! তৃষা! কান্তি যত, 

সেই ক্ষণে অপগত 

এমনি মানব মুগ্ধ সংসার মায়ায়! 

সন্ধা)য-_ তটিনী- করো 

ক্ষু্র সংসারটি ভুলে 

আমর! দুইটি বন্ধু ছিন্ধু মুগ্ধ চিতে। 

ল্ুদুর- ভবিষ্য-ঘরে 

আমার তৃলিক। ধরে 

কতটি সুখের চিত্র ছিলাম আঁকিতে। 

সহসা সে অন্তমান 

রবিপানে দেখিলাম 

কি এক উদাদ ভাবে ছেয়ে.গেল প্রাণ। 
ভাবিম্ু-_এ রবি'মত 

এই. জীবনেরো যত 
আছে উষা, আছে সন্ধ্যা, মপ্যাহ্ বিধান। 

ওই 'তপনের(ই) মত 

সাবি নিগ্গ নিজ বত 

অণচেষে' ডুবে বাল্ব এমনি সন্কয়। 

প্রাণের বন্ধনগুলি 

একে একে যায় খুলি; 

ছায়ার মতন -নর ভালবাস! হায়! 

দেখিলাম-বুঝিলাম | 

তবু এ অবুঝ, প্রাণ 

বুঝে না মাম়িজ হায়! পুলঃ ল্নেহভোজে 

* বাধিলাম প্রস্পরে অস্তরে অন্তরে! 
স্পস্ট 

শপ জাকাত স্পা ০ পাপীসপীসিপিসসপীসি আটে প্হনিস্গাতিজ্প ০ 

: 

চ্ধা সস ৬৮ শশা 

এশা 
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আজি হোলি খেলব আলি, ধুয়া কি সাথ । 

সাজায়েছি হেমথালে, 
| বাসন্তি মল্লিকা কত, 

এনেছি লো চুরি করে, 
অমরার পারিলাত, ' 

মালতীর চীরু হার 

বড় ভালবাসে কালা? 

তাইতে আপন হাতে 

গেঁথেছি মোহন মাঁল।, 

(আজি) কামুয়া আসিবে বলে, 

(কালি) জেগেছিনু সারারাত, 

আজি হোলি খেলব আলি বধুয়৷ কি সাথ । 
র ২ 

আজি হোলি খেলব আগি, বধুয়া কি দাথ। 

ভকতি কুস্কুম”ওই, 

সাজায়েছি থরে থরে, 

প্রণয় কম্তরী সখি, 

রাখিয়াছি বুক ভরে, 

' সাধ মিটায়ে অংজি, 
খেলিব লো হোলি খেলা, 

আবিরে কুস্কুমে সই, 
বৃন্দাবন হবে আলা) 

( আজি) কানুয়া৷ আপিবে বলে, 

(কালি) জেগেছিনু সার! রাত, 

আজি হোলি থেলব আলি,' বধুয়া কি সাথ্। 
৩ 

অজি হোলি খেলব আলি, বধুয়! কি সাথ্। 

সমীরণ ৰা 

সোপ পপ পি পা পপ সা পপ শা পপর উড হর» অত জা - 

আজি হোলি খেলব অলি, বধুয়া কিসাথ। 
লর্পিতা, বিশখা আয়, রা 

॥ পরিয়ে গোলাপী মাটা 

গোলাপী বুকের পরে, 

গোলাপী কাচলি_অাটি, 
রাঙ্গা গালে রাঙ্গা ঠোটে, 

রাঙ্গ। আবিরের খেলা, 

মধু বৃন্দাবনে'আজ ; 
হবে লো চাদের মেল।; 

( আজি ) কান্ুরে দেখিব বলে, 
(কালি ) জেগেছিন্ু সারা রাত, 

আজি হোলি খেলব আলি, বধুয়। কি সাঁথ্। 
৪. 

| আজি হোলি খেলব আনি বঁধুয়! কি সাথ্। 

| 

, আচোল উড়া'য়ে দিয়ে, 

মুদুল-দখিনা বাঁয়, 

আয় লে! কণককাস্তি, 

উষারাণী নেমে আয়; 
২ 

সবে মিলে যাঁব মোরা, 

কান্ছরে ধরিতে আজ, 

দেখিৰব কেমন ক'রে, 

€( আজি ) কানুরে দেখিব ঝুলে, 

( কালি ) জেগেছিনু সারা রাত, 

আজি হোলি খেলব আলি, বধুয়। কি সাথ্। 
. €্ 

আজি হোলি খেলব আলি, বধুয়া কি গাথু। ৰা 

মুখভর1 হাসি নিয়ে, 

আঁয় লো কমল আয়ঃ 

মুণালের ফাদ করে, 



শপ পপি পরী প্র 

সেদিন ও এদিন। » " 

তীর কানুর পায়। 

কপটের রাজ সে যে, 

০১ ঃ কাদান স্বভাব তার, 

রমণী হৃদয় সে যে, &. 

০০ 

| 
. 

ৰ 

ূ 

ভেগে। করে চুর্দমার ; 

6 আজি) কারে 'দেখিব বলে, 

(কালি), জেগেছিন্তু নার! রাত, 

আজি হোলিঃখেলব আলি, বধুয়। কি সাণ্। 

ণ্্ ১ ০ 

সেদিন ও এদিন | 
সথি, সেই একদিন ! 

প্রবল যৌবন ভরে বেড়া'ভাম যবে 

উপেথিম্থা এইধর! আনন্দ গরবে 

যবে সেই যৌবনের উন্নন্ত্র লালস। 

জাগা”ত মোদের হৃদে ছুরাস্ত পিপাস।। 

নব আশ নব গাধ, জদয়ে পৃষিয়া 

জীবনের লক্ষ শুধু মনেতে রাখি! 

কর্তব্যের মহামন্ত্রে হইরা চালিত 

ল[গিষ্নু কাটাতে কাল আনন্দ সহিত। 

আিবে কি আর সেই মধুর যৌবন, 
পা”ব তাহা এজনমে আগ কি কখন? 

সথি, সেই একদিন ! 

পরিন্নু পুলকে যখে বিবাহ বঙ্কন, 

হইল মোদের, হার, সুখের মিলন ! 
পাশাপাশী হয়ে মোরা বসিয়! যখন 

ভাবিতাম কেব৷ সুখী মোদে মতন ! 

তাসিত হৃদয় ঘবে প্রণয় সাগরে , 
বহিত সুরভি যবে মলয় সমীরে ; 

হৃদয়ে হদয়রেখে বদন মিয়া) 

থাকিতাম যবে মোর! জগত ভূলিয়া। 
সে মধু সময় মোর আর কি আসিবে, 

 জ্থখের নাগরে হেরি আর শি ভাপিবে? 
সখি, সেই একিন। ! 

লেন টি 

সপ শ্পশপপসপ পপ  প০- -.: ০ সপপ পগ ওর নস 

ঞ 

' তনয় তনয়া যবে হইল তোমা, 

কর্তব্যের ভার মধ্যে পড়িল সামার ! 
আনন্দ হৃদরে তারা মাসিত যখন 

অধরে তাদের যবে দিতাম চুম্বন! 

আধ আধ কথ। বলি হৃদয় ভুষিত 

ফিরিয়া তোমায় পাসে পুলকে হাপিত 

আমিকা আমার কোলে জুড়াত হৃদয় 

বহিত চৌদিকে যবে মছুর মলয়। 
সে স্থখের দিন মোর কতৃ কি আসিবে, 

আর কি,তাহারা মোর হৃদয় জুড়াবে ? 
সখি, আজ একদিন! 

নাহি মে যৌবন আজি দুরস্ত পিপাস1! 

নাহি সে চাঞ্চল্য প্রবল তিম়াষা ! 

গেছে আশা, গেছে সাধ, গিয়াছে মকলি! 

গিয়াছে শুকায়ে কবে প্রণয়ের কলি! 

গিয়াছে তনয় মোর তনয়। মকলি! 

গিয়াছে আমার তারা আনন্দ পুতলি ; 

গিয়াছে হৃদয় মোর প্রণয়েরে ভড়া, 

গিয়াছে সকলি, এবে ধর] ! ছুখময় 
যায নাই শুধু সেই ল্সীণ স্মৃতিরেখা ! 

যায় নাই ধ্দা আর স্ুখছুখ মাথা ! 

০০০] 
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চে ্ , _ প্রশ্নোত্তর | 

প্র--১। বল দেখি শকরা? কিবা আস্মাদ? | উ। বাটায়। | 
২। কার আগমনে বর অনুর বাধন প্র--১। কোন বৃস্থ ধনাঢ্যের শীত নর্ারণ 7. | 

উ। মধুর। | ২। কোন বৃক্ষ নির্যাসেতে ধুনার সজল ? 
প্র--১। 'বল.দেখি কিসে হয় শক্ত,র কজন £ বা জজ 

২। কোন শব্দ পদ্যপাঠে বুঝায় যখন? ? 
উ। যবে। ূ 

প্র--১। হরকোপে কোন নতী হ্বপতি হারায়? উ। 

প্র-১। কে করে কমল কোলে মধু আহরণ £ 

২। কেশ।ষধ্যে বাস করে হেন কোনিজল | 

সে শে আযরশে 

৩০ ৪ অত পা এপ এ ক আর সীট পচ » ৩৮ ক হি ০ চি ৯ পর এস 

জরিপ -জ্ 

যট্গদ । 
২। কি হলে ঈশ্বর পদে জীব মোক্ষ পায়? |. 

উ। রূতি। প্র--১। 'কোন' শিশু মারে দশরথ হানি বাণ? 

প্র-১। কোথা করে হনুষান সীতা অন্বেষণ ? *-২। কান নদী পঞ্জাবের' মধ্যে বহমান £ 

২। কিসে হয় ব্যঞ্জনের কটু আস্বাদন ? উ। সিদ্ু। 

উ। লঙ্কায়। প্র--১। দেহের মধ্যে কেবা'রজো গু৭মর,? 

প্র--১। তাম্বুল কোথায় রয় গৃহস্থ আলয়? ২। বির্রিমে'মাতঙ্গে কেবা,করে পরাজয় ? 

২। হরিজার পীত বর্ণ কিসে পরিচয়? /উ। হরি। 
(রাহি 

সমালোচনা । 

গোবিন্দ গীতাম্বত 1__ প্রথম সংস্করণ | মনোহর উত্স: মাঁধারণের দশুখে " অমিয় নিষাই 
| ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। চরিতে ” খুলি ঝা দিয়াছেন নব্যবাঙ্গলা তাহাতেই 

বলিতে পারিনা ধিনি যে ভাবেই লিখুন ন | আকৃষ্ট হইয়। ।টরান্তের কঠোর তব, চেসামের কুট- 

কেন বৈষ্ণব কবিত্বিগের পথান্বর্তী হইপেই | শুত্র মিলের গ ভীব মীমাংসা ও হঝ্সলীয় বৈজ্ঞানিক 

| তাহার লেখার কোন না কোন একটা বিশেষ । তত্বের তীব্রতে দে অন্থপ্রাণিত হইয়াও টেলিসন 

সৌন্দর্য্য থাকিবে। বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, জ্ানদাস | হইল বরধ প্রত তির নিত্রশিষ্য হইয়া, প্রাচীন কবি- 

] গোবিন্দ দাস প্রভৃতি মহাজন দিগের পথাম্বর্তী | দের অমানুষ '. প্রেমময় কল্পনার মধ্যে আত্ম- 

হইয়া ধাহার! কাধ্যজগতের রদ্বময় তোরণ মধ্যে | হারা হইয়! প]'উুয়াছেন। বৈষ্ণক কবিদিগের লুপ্ত 

| গ্রবেশ করিয়াছেন তাহারা নিজেও মাতিয়াছেন | গ্রস্থাবলীর পুন: সংশোধিত সংস্করণই আমাদের এ | 

ও অপরকেও মাতাইয়াঁছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ শিশির | কথার সার্থকত॥ প্রমাণ করিবে। 

কুমার ঘোষজ মহাশয় আজকাল যে ভাবের | গোবিষ্দ শীতান্ৃতের গ্রন্থকার অগৃত বাবু | 
নারপ্ড চারের 
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স্পিন আসরের এর তে সপ, ++. সপ পর, ্্্্স্স্প শরহে টি 

| এখজন্ কতবিদ্য ঘুধক ও মেডিকেল ব কলেজের | সথ স্থানে ন স্থানে ভাবের বেএ ॥ অমার্টুাধিয়। পুস্তক 

] পরাক্ষো দীর্ণ ভাক্তাগ্ম | ধাহার জীবনের উদ্দামমনন | খানিকে সখপাঠ্য কা তুলিয়াছে । আমরা 

ৃ পটে বাবহারে অন্তিবাহিষ্ত করিবার | সর্বান্ত:কবণে গ্রই গ্রন্থের উষ্নত ছ্থত্তীয় সংকর 

] তিনি যে শেষে লেখনীর সদ্বহারে করিয়াছেন | দেখিতে ইচ্ছার্করি। 8. 

ইহান্তে আমর! অতিশয় সুখী হইয়াছি । প্রেমিক পুস্তকের কয়েক স্থানে লিপি প্রচন্গ ঘটি- 

| না হইলে ভগবৎ প্রেমে তগবানের চির নারি য়াছে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া পি নাই 

ঢু গোপিক। প্রেমে মজিবার শক্তি কাহারও ৷ ভবিখাত সংস্করণে স্থকার সেগুলিয় পরিষোধন 

| থাকিতে পারে না। গোপী প্রেষের হ্বগভীর | ফরেন এই আমাদের অনুরোধ । * 

| স্তরে নিমগ্ন হইয়! ধিনি বাহঞ্গত হইতে সম্পূর্ণ 
| আত্ম বিসর্জন করেন শ্তিনিই তাহার টাও 

সৌন্দর্য্য রাশির প্রথর তীরব্োচ্ছামে (১ 
| হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। অমৃত বাবু: 

যে শকজন শ্রেষ্ঠদরের কবি তাহ। আমরা 

কবিরাজি শিক্ষা-_ চতুর্থ সা্করণ। 
গাবর্ণমেন্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্র 

নাথ সেন গ্রপ্ত শ্রণীত। পুস্তক খাশির চতৃথ 

হম্করণেই ইহার শ্রেষ্টত। প্রতিপন্ন করিয়াছে । 

কবিরাজ নগেন্ত্ব বাবু পাশ্চত্য ও গ্রাশ উভয় 

বলিতেছি ন! তবে তিনি এতদিন পরিশ্রম করিয়! | বিধ চিকিৎসা শান্্েই অভিজ্ঞ ও তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন। | 
| বাঙ্গল! সাহিত্যকে একটা নৃতন অস্কারে ভূষিত ; ফলিকাতার মধ্যে তিনি একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
|| করিয়াছেন তাহাতেই আমরা! পরিতুষ্ট হইয়াছি। ; শ্সিত হিন্দু ভিবক )" এবুং সম্প্রতি, তিনি ফাশ্সের 

| এই ছাই পাশ নাটক নবেল না কিনিয়া যিনি | পারিসমান নগরীর রাসয়নিক মমিতির একজন 
1 চির অত্তান্ত পথ পরিত্যাগ: করিয়! একটা নৃতন ; ফেপো! নির্বাচিত হইক্সাছেন। এ সম্মান এপর্যন্ত 

পথে অগ্রধৰ হন তাহা রই একটু বিশেষত্ব আছে। | কোন কবিরাজের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার 

অমৃত বারু তাহাই করিয়াছেন । তাহার পুস্তক | কবিরানী শিক্ষা! শিক্ষার্থীর জন্য নহে ইহ1 এরূপ 
পৃড়িয়া আমরা সখী হইয়াছি সাধারণকে আমর | সরল ভাষায় লিখিত যে দাখারণ গৃহস্ত শ্রমন কি 

| ইহার এক একখণ্ড ক্রুপন করিতে অনুরোধ করি। | আমাদের অন্তঃপুয়ের মহিলারা পর্যন্তও পাঠ 
এই স্থুবৃহৎ গ্রন্থে প্রথমাংশ্রের গোপীপ্রেম, | করিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পুস্তক 

দ্বিতীয় অংশে বন্ত্রহরণ, তৃতীয় অংশে জ্রাসলীল। | খানির আপ্॥ একটা বিশেষ এই যে ভারতবর্ষের 
চতুর্থ অংশে নিকুপ্জলীল! পঞ্চন অংশে ব্রজলীল1 ! প্রধান প্রধান স্বাস্থকর স্থান সমূহের 
অবপাদ ও ষষ্ঠ অংশে রাই উন্মাদিনী এই কষে- বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হুইয়াছে ইহা হইতে 
কটী শ্রেণী বিভাগ আছে। ভাগবত প্রনর্শিত । অনেক শিখিবার বস্ত আছে। নান! স্থানের 
পথের অনুবারী হস গ্রন্থকার এইগুলি পরি- ! সংক্ষিপ্ত অথচ ভ্কাতব্য ইতিবৃত্বে নগেন্দ্র বাবু 

স্কট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে ূ একটু বিশেষ বিজ্ঞতা৷ দেখাইয়াছেন। সর্বশেষ 
কর্বিতার শিল্পচাতুরী তত বেশী কিছু নাই তবে ূ বিলাততী বড় ডাক্তারী পুস্তকের ন্যায় বৃহৎ সুচি 



৪৩৬ ্ ? লমীরণ ). 
স্পা আজ পি ৮ লাজ তিটী পাপী তত শশী ৮ পিসী সী সপ শি ০৯ প্্স্প্ ৪ শত অপ শপ অপার ০ ০ আপ 

পত্র। এই কুশীগন্ছে | গ্রথের প্রতিপাদ্য বিবদ্ধ |. _ ক্লোগীর্ধযা__পনগেক্জবাধ ৫ সেন ন শুধু 
গুলি বিশেষ পরিম্ক/ট করিয়া ডুলিয়াছে।, রনী মূল্য-একআন1। এখানি একখানি: 

এই মহোপকারী চিকিৎসা গ্রস্থখানি পাঁচটী | ৪৮ পৃষ্ঠায় দম্পূর্ণ পুস্তিক1। কবিবাগি, শিক্ষার 
খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে নাড়ীপরীক্ষা নেত্র- | স্ভায় এখানেও গৃহস্থের মহোপকারে . আসিবে? 
পরীক্ষণ, জিহ্বা! পরীক্ষা, মুত্র পরীক্ষা বোগোৎ-। কি করিয়া রোগীর সেবা করিতে হয় কি করিয়! 
পত্তির বিবরণ, অরাদি যাবতীয় পাঁড়ার বিবরণ, | পথ্য গ্রস্তত কৰ্দিতে হয় প্রত্যেক বিভিন্ন 
লক্ষণ প্রভৃতি । বর শ্রেণীর রোগে কি আহার ও পথ্যাদি ব্যবহার 

দ্বিতীয় খণ্ডেঃ পরিভাষা, বিষ,উপবিব, শোধন, | করিতে হয় ;কলের৷ প্রভৃতি সংক্রামক রোগে 
ধাতু গু উপধাতু শোধন, ধারণ মারণ প্রণালী | কি করিয়া আত্মরক্ষা কিতে পারা বায় এই | 
তৈল স্বনচাদি মুঙ্ছ্না ও পাকবিবি মকরধবজ প্রভৃতি | সমস্ত, কথ! সরঞগা ভাবায় এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ। | 
বহুমূলা ওঁষন প্রত্তত প্রণালী । [| অংদের ভিতর গ্র্খানি ঝড়ই সুন্দর হইয়াছে। 

ভূতীয়খণ্ডে সর্ধরোগের গাচন ও পার নন). অভিনয় । 
রন্থুত বিধি রি ১৬ লামা যু ভূষণচন্জ দাসের সম্জরদায় 

 উত্রথবণ্ডে সর্পাধাত, আদা জলমগন ! “ অভিমন্্য বধের ” অভিনয় দেখিয়া! সবিশেষ 

| 
ূ 

ূ 
| 

আপ 

সদ্দিগর্শি, ক্ষত প্রভৃতি রোগের যুষ্টিযোগ ও : প্রীত হইয়াছি। নাটকীয় চযিত্রশ্ডলি অভি সুন্দর- 
টোট্কা 'আউঁষধ ইত্যাদি । ভাবে পরিশ্ম,টিত হইগ়াছে। অভিমন্থ্যর শ্িগ্ধ 

শঞ্চমধণ্ডে আয়ুচর্ধ্যা অর্থাৎ কি প্রকারভাবে | কৌমরদীপ্রভ কোমল মাধুর্যময় প্রশান্ত মৃত্ি ও 
চললে দেহ 'নীরোগ- ও আুর বৃদ্ধি হয় এবং | মনমুগ্ধকর অভিনয় অতীব. হদক্গ্রাহী ও প্রশং- | 

| আপনার আহার বিহারাদি নম্বন্ধে নানাধিধ | নীয়। হৃষ্টবুদ্ধি ধকীরবগণের কুমস্্ণা, ভীম জয়- 
উঠতব্য বিষয়। দ্রথের যুদ্ধ, সপ্তন্থীর অভিনব সমরসজ্জা, ও 

ও এছ গ্রস্থখানি সমস্ত আযুর্কেদের শুঙ্খলাবদ্ধ | পার্থ-বিলাপ অন্ঠীব শুম্দর ও মনোমদ । পরি- 

লীর সংকলন বলিণে অতুযুক্তি হয়না । ডিমাই | শেষে আনুলায়িতা কুন্তলা, পতিবিরহ বিধুরা! 
আটপেজি ৬৫৬ পৃষ্ঠারও অধিক মূল্য দেড় | উত্তরার মর্মোচ্ছবাসপূর্ণ গীতগুলি শ্রবণ করিলে, 

টাকা মাত্র । . আমর! আশীর্বাদকরি নগেন্ত্র- | ভাবুক হৃদয় কি এক অপূর্ব, অননুভূত, অনৈ- 
মাথের প্রতিভা ও বন: দুর দুরাস্তররে ব্যবস্থিত | সর্গিক প্রেমে, বিভোর হইয়৷ পড়ে। রচনার 
হউফ-ও তিনি মহা গৌরবময় জগতের চিকিৎস! | ভাবুকতায় ও দৃশ্তাবতরণের মনোহারিত্বে, 
শাস্কের আদিগ্রন্থ আমূর্বেধের উন্নতিকলে :ফেন | চরিত্রাঙ্কন বেশ সুন্দর ও সরম হইয়াছে। আমর! 
আরও টা্গাচ ৮৮ উঠেন। . 7 ্ রয়িতার উ্মের প্রশংসা করি। 

তই পারা ্াতী পান্থ পর ফস ইচ্ছে 












